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المصماثل!ىب!نموالملعبما!4لمحطاؤ:تيعيةأبر!

الكركيئموتهجامعةحرميئعقدتالتيالعلميالندوةبحوث

م1002أذار29-28هـالموافق2241محرم4-3بتاريخ

عكاشةجميلرائد.دالزعبيخالدأنور.د

اندؤفيالمثاص!وناباخون

المرزوقي"الحبيب"محمدمهناإبراميم

الزغولمحمدصالحأبوأمان

الصالحمحمدالزعبيأنور

العمايدمحمدالتهوانراشد

الغرايبةمحمدالميلادزكي

بنتهيلةمحمدالشثريسعد

خضرمحمدمعازرعباس

عوادمحمدالنجارعبدالمجيد

ع!ودمحمود

م02"7هـ82،11ذالأرد-عصان

!
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الاصلاحىومفهجهالعلمىعطاؤه،تيميةابن.

عكاشةجميلرائدالدكتورالزعبىخالدانورالدكتور8دخرير.

2008الأولىالطبعة.

محفوغة:والتوونالنشرحقوق.

ا!،1(قعلإو!ثتلمللاف!ئي!اثألزق!لأإ
.ء.ه!*ه!2765؟*!!"؟؟؟80

!-هـ+اا:+!8،000،2ها!!!85ه.حه+

،سلاتلمراا

لأردنامكتب/الاسلاميللفكرالعاىالمعهـد

لأردنا،،،9،عمان(9489)ب.ص

466962،،420فاكس466962،،42،هاتف

:شع!الالكترونيالبريد
ت!أو!تالالكترونيالموقع

ا!رقاولهيمحمد:الفنيالإشراف.

للفكرالعاىالمعهد:الضوئيالصف.

لبنابوغسانالفنان:النلافنصميم.

2007/،2.36،0الوطنيةالمكتبةدائرةلدىالإيداعرقم.

وأ.الكتاباهذإصدارياعادةتسغحلا.الاسلاميطفكرالطلمىوالممهدوردلدارمحفوغةا!قوقجميع

الناثمر.منمصبقخطيإذندهـن،لاك!ثألامنصكلبافينقلهاو،المعلوماتاشمادةنطاق!ؤتخزينهأو

دسع3ع+ح4.*ء"ة!8ءمثلة3!ه!ك**7عكا3ءح3ء4*ح!ع،03،5ح4ة**3ح،أكاع*ة!3334ح+،ء3

*4ة*لالة7*3ءمكاكاء7**2+حلالةفىلاهلال!ش8"3"53"ىف("ح*"ح3ووةتأ*هءآ44حلا"6)ة34ح30
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أ؟لأ!للف!ز%الاسلأكاآبخ!رلمحأآص
صمرهـس!"*ص

(..962-6)6399894ماتف:

962،10-46116؟420لاك!:

الأردن11199عمان9489.بمي

"هلك،.ة،.ي!
3!فه،%ذكله"له!"طهمه.+م!

ؤةيك!!مألاالمخدةالولاياتدوسجلتألهثتمتلةإسلايةئقافيةفك!مؤصسة

على:لنعمل.م9811-ص1041الهجريعرالخاصالقرنمطلع

الجزثياتوربطوتوضيحها،الكبةمالاولقضاباتأصلليالثاملةالاسلايةالررتويخر.

العامة.الاسلابةوالغاياتوالمفاصدبالكياتوالفروع

المعرلةاسلامةجهودحلالمنالاسلايةلامةوا!فا!يةوالقايخةالفكريةالهوبةاصتعاهة.

والاضاعة.الانابةالعلوممجالاتعلوبخاصة

ولورهاالاملابمةجلأمااعتا!منالأمةتمكبنالمماعرالاسلاميالفكرفاهج)صلأخ.

وفابلأرو.الاملامبتبموربطهاوترشل!االانانيةا!ارةميرةتوجيهفي

منها:بوسلأللاهدافهلتضيقالمعهدوستعين

ا!ضصة.والفكرالملبةوالندواتالمؤتمراتعفد.

العلميالال!اجوسر،الملسالبحثومراكزالجامعاتديوالباحئنالعلماهجهوددعم.

اكيز.

لفماباولخدمةوالمرلةللفكرالاملاميالاطارشمنوالأكاديميةالعلمبةاللراماتالأجيه.

للتعاوناتفافاتولهوغيرها،والاصلامبةالعريةالعوا!ممنعددفيمكاتبوللممهد.

المعهدرل!مو.العالمأ!لهحاءمخنلفدالعلبةوالمركزالعرليةالجامعاتمنكبرمعالعلي

مجلةرد!مب.كمام1995عامفذالصر*،،اسلايئ:بعنوانالعريةباللغةمحكمةةي!لعمجلة

"ه!!دآ،ه!حطل53حن!د!اط3"!ه)رخع"ىف*:بفوينالانجيز!ةباللفةمحكمةعلية!لبة

.م9841عاممن!
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المعتوياتنمةق

.........................................................ييةابنصة:الأولالكاب

................................تجود.محمود.د،وجانهيبةابنفخعة:الأولالفمل

.....................خضروطممحصد.أنموذحأ،تييةابن:العليةالخمومة:افانالفمل

..مفا.إبرابم.أ،الأتمىالمحدإلالرحالوضد:تجبةابنمالاولخيئ:اثاكالنمل

..................................................الفكروهمادينلمحمةابن:اننيابب

..ايلاد.زكي.أ،ييةابنإلىالغزاليمنالوجطالعصرنيالاروميالفكر:الأولالفصل

.................المرزوقيالجبعمد.دالفلفي،الفكروإصلاحييةابن:الاكالفمل

.......الزغولعصد.داتييةابنعندالعقديالفكريالإعلاحمنحوانب:افاكالفصل

..................الشهوانراشد.داتصجح،فيييةابنحهودمننماذج:الرابعالفمل

.......العصايدةعودةمحصد.د،تييةابنمالاولشيئعندالاقتصاديالفت:الخاصالفمعل

..........................الغرايهدد.د،تيةابنعندصابالفكر:الادسالفصل

......................................المعرفةوقضاياهممةابن:انلثالكاب

.....................الثنريصد.د،تيةابنعنالممرفيالادراكممادر:الأولالفصل

.......الخارالمحيدعبد.دوالقل،المقللينالأفعالتقديرفئيخيةابنفهج:الئانالفعل

أحمدبند!حم.دوالظ!ق،الظرية:ييةابنالاسلامضيئعدالجتفهج:افالثالفصل

...............................داوعمحصد.د،نجصيةابنعندالمنطيةالأمالة:الرابعالفم!ل

...................الزعى.أنور.دي!ية،ابنفكرفيوابهجالممرفةسالةانص:الفصل

.........................................................واللفةتمةالنالرالع:الطب

.....معازر.أم!عباس.أأنموذحأ،اللغويالمظهر:تيصيةابنعندالصرفةنظرية:الأولالفمل

........4صاأبوأماذ.دالنكرية،وابظوم!الدلايةابظومةبينالمتادلالألر:اثافيالفمل

..............شهيلةمحصدالدكرر،الكلاميالامدلالمنتييةابنموقف:الئاكالفصل

.4الصا
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!بفه؟ربختتص

لمقدمةا

لطاعكوفقنهااللهم،الأمينالهاديالنبيعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدثهالحمد

وبعد،(مجيبسميعإنك،أعمالنابالصالحاتواختم،رشداأمرنامنلناويسرومرضاتك

معاففيتفعهالإسلاميةالعربيةالثقافةفيكبيرةمكانةيحتل-اللهرحمه-تيميةابنفإن

بهملحقواومنمحيطهمفيأثرواممنوسلوكهمإنتاجهمفيالأفذاذالموسوعيينالمفكرينأولك

،المجددةالأصيلةالقديةآرائهوطبيعة،تييةابنإتاجغزارةلعلبلالحاضر..وقتناحتى

منتبلخلم،والمنهجيةالعقلانيةفيسيمالا،الحقولمختلففيالجذريةالإصلاحيةوجهوده

بها،تمسكالتيالعقديةالمواقفوبعض،شبابهفيالحديسلوكهإلىإضافة،هذاتركوان..فبل

..بعدهالإسلاميالاريختا!بقحطوالوالأخرىالفينةبينيترددصداهايزاللاإشكاليات

الزمن،مروررغموجدتهأصالتهيحمل،يزاللاتيميةابنفكربأنالقولفينبالغلاولعلنا

ينطويالتيللخصوبةنظرآتأثير،يدانيهلاتافيرأالمعاعرةالإسلاميةالحركاتمعظمفيا!لرمجيث

عنالظريفصليكنلمتيميةفابن،والسلوكالعكيربينالقويالتلاحموذلك،عليها

كللدونوتفاصيلهابدقائقهايعيشهاوقائعإلىمققداتهيترجمأنإلاليرضيكنولم،الععل

إلىانحالهحتىوصبرعقممةبكلتحملهاالتيتلك،المتاعبمواجهةمنالرغمعلى،مللأء

..سوئهأوقصدحسنعن،مختلفةومطاعننقودمنبهجوبهومما،مرضيأراضيأرلهجوار

يثهروهو،ولمزوغعز،وطمننقدمن،الأعلاممنوعلم،العظماءمنعظيميخلووقلما

الساسةأعوانقبلمنسيمالا،والسلوكياتالأفكارمنالمألوفعلىويثورالتغيير،راية

عليههيماعلىالأمورإبقاءسوىلهمهئملاالذين،والمحاسيبالأنصارمنيوالونهمومن

..الضيقةالآنيةلممالحهمحفظأ
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الوفبر،عطاثهفيمثوثة،غفبرةمسائل(واصرارونضال،نجرةبعقلية،تيميةابنعابملقد

الفلسفةوعلاقة،بالنقلالعقلكعلاقة،عصرهفيبذانهاقائمةإشكاليةتعتبرفهاواحدةكل

الحصر..تفوقأخرىومسائل،بالحديثالموروثوعلاقة،بالعملالنظروعلاقة،بالدين

تشولهالاعريحةيبلورهاأنفيجهدعقلانيةخلالمن،واعيةنقديةمعالجةجميعأعالجها

تنقيةفيكلهذلكليعمل،التطابقدرجةالصحيحةالثرلعةمعقسقةتكونأنوحرص،شائبة

الفهمفيالجديدةالمسالكشاقأ،العمورعبرمثالبمنبهالحقمماالمعتبرةوالمهجيةالحقةالصرفة

الباطل.ياتيهالاالتيورسولهاللهشرعةواستلهام،والتدبر

دنهوالعبوديةالحقبطلبإلاتتأتىلاوهذه،حريتهمخقينالعملهذاتحقيقإلىدافعهوكان

التيتلك،فهمهافيالمضللةوالطروحاتالدعاوىورد،العبثمنالثريعةوصيانة،وحد.

التقربتزعممنحرفةبسلوكياتتتمظهرأواللبحثتصمدلامزعومةعقلانياتإلىتتدتارة

..ذلكعنتكونماأبعدوهيالعبادلربوالزلفى

قفية،بسمتهاكلهفكرهاتسمالتي،المبهرةالنقديةواثعيتهخلالمنتيمةابنحسموتد

هل:التاليالسرالحولتمحوروهي،وبعدهعصرهقبلللباحثينالشاغلالشغلكانتطالما

هي،الناسغالبعليهايجمعوالتيمعهاالمنسجمةأومنهاالمشمدةوالأساليبالشريعةكانت

الأقلعلىأو،استدالهاوينبغيقاصرةأنهاأم..مفيدةمثمرةعقلانيةوتتضمننفسهافيحقة

فيالجدبدالوافدذلك،الأرسطيالمظقرأسهاوعلىمذعاةعقليةأساليبمعل!لاءمنكييفها

لاعدتالتيالمنهجياتجميعويرأسالمعولعليهأعبحوالذي،الإسلايةالرلهيةالثقافة

.إ؟عصرهحتىشائبة

لا،صريحةعقلانيةبناءإلىفتوصل،المسالةهذهتجليةفيالأمروسعهماتيميةابنوعمل

الواقعبةمنلهاتتخذوانما،ومرشدأقائدأ-علاتهعلى-الأرسطيالمنطقمنلهاتتخذ

بإيلاءنمثلت،واضحةسهلةبينةوجهةالعقلانيةوخهالذيالأمر.رفعهيمكنلاسندأالنقدية

فيوالعملالاعتبار.كل،معهاالمنسجمةوالاستدلاليةالتجرلبيةوالمسالك،والفطرة،الريعة

وأمعينةقضيةأيممرفةفييفيدلاباعتبار.،الأرسطيالمنطقشأنمنالتهولنعلىذاتهالوقت
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هيالتيالمعرفةمنالوعهذاأمامعقبةويقفبل،الإطلاقعلىالذهنخارجمشخصة

القضايامنالنوعوهذا..الكليةالقضاياعلىوانجائهعوريةفيفائدتهتنحصروإنما،الأساس

تنثأقدوإنما،الوجودبهايعمرالنيوهيمثخصةمعينةموجوداتعنلا،يثاأنيمكن

إلىومجناجقاصرآمنطقأالأرسطيالمنطقيجعلمما،وادكلفيوتهيحمنهطائللاوعسفأتقديرأ

اتعبيرعحانبمدخلاتهيغذيهأقومنطق

عقلانيةمنالشرلعةبهتحفلماثغيرمنوالإصلاحيةالنقديةتيسيةابنجهورأثبتتلقد

نعتبرهاأخرىعقلانياتلهاتخذكانتالتيوالمسالكالآراءتهافتوأثتت،عقلانيةأينبز

نمابه،إلىالأمرليرد،الشريعةفيهابما،كافةالمعرفيةالمنجزاتتقويمفيإليهاوتخكمحقة

مختلفتقولمفيإلبهايحيهمأن،وتعالىسبحانه،واضعهالهاأرادكما،الثرلعةمنويجعل

وضميرهريهإرضاءالىمتوجهأيكونحينالإنسانإبداعاتعلىتيدأقشكلأندون،المائل

حياته.شزون!اصلاح

المعتقداتمواجهأويفعليقولماكلفيبمقتضاهليسلكبطابعهتيميةابناليقينهذاطغو

مناحيكلفييفهمأنتيميةلابنقيضولو.السبيلقصدعنالمخرفةوالسلوكياتالزائفة

قبلمنمكبلةتوجهاتضمنيحثرأو،مساعيهعرقلتعسفيةبأموريشغللاوأن،نفكيره

نحوالتاريخمسارمنتغيررحبةمخوآفاقانطلققدالإسلاميةالرليةالثقافةتوجهلكان،سلديه

هرلاء،الواءعلىومريديهخصومهمنحخم،للأسف،تيميةابنفكرلكن.أفضلهوما

ضمنمحرهالتيالضيقةبعقولهموأولئك،والدينالعقلأعداءبمصافتضعهالتيباهوائهم

ماوفقتيميةابنفكرليهلوفي،وذاكهذافيالدراساتأفاضتولطالما..جامدةمقلدةقيود

منبهبحفلماوجتت،حقهوإعطائهتيميةابنفكربيانفيموفقةالدراساتكانتفهل..ترغب

..!وتوجهاترؤى

فكرفيعديدةبجوانببصرتقدوأنها،ومثالبهامحاشهالهاالدراساتهذهبانشكولا

إلىتخاجالتيوالذخائربالكنوزحافلأغنيأنجمآبقي،هذامع،فكرهلكن،تيميةابن

..فيهوالتنقيبوالبحثالوفيرعطائهإلىللعودةباستمرارالباحثينيغريمماواستثمار..اشخراج
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الأجلاءللب!احثين،الكرممةمزتةوجامعةالإسلاميللفكرالعالميالمعهددعوةكانتهامن

ابنيأخذكيطيبةمناسبة"آالإصلاحيومنهجهالعلميعطاؤهتيمية"ابن:ندوةفيالمشاركين

سيرته،علىالضوءمنمزيدأيلقيبما،والبحثالدراسةمنحظهمامجددأوفكرهتيصية

والدقة.والعمقالصحةإلىيكونماأتربوبلورتها،والإصلاحيةالفكرلةوجهوده،وشخميته

سيرتهفيالرهيفةأدواقهمليعملوا،الأجلاءالباحثينمنعددالكريمةالدعوةهذهلئىوقد

هذافكان،والتويهبالإبرازجديرةوآراءمنهجياتمنفكرهبهمجفلماوشقصوا،وعطائه

..واتدبر.لتفهمدسمةمادة،القارئعزيزنا،يديكبينالذيالسفر

مكوناتوبعض،تييةابنسيرةتحقيق:علىتثتمل،بحثآعرسبعةايسفرهذاتضمن

ثم،المفكرلنمنغيرهوبينبينهالمقارناتبعضوعقد،فكرهفيا!لرتالتيوالعوامل،شخصيته

حقلفيإسهاماتهببعضمرورأ،والنقدية،والعقدية،والمنهجية،المعرفيةلنظرياتهاشقصاء

مابوضوحبتينالذيالأمر،الإنسانيةالعلومحقلفيإسهاماتهببعض%وانتها،الرعيةالعلوم

وتبتنالمفيد.بالنافعوالاشتغالوالتدبرالفهمفيخصويةمنوفكرهتيميةابنشرةعليهتنطوي

جوانبمختلفتناولفيالباحثوناستعملهاالتيالبحثيةوالوسائلالأدواتفياتقدممدى

بمارائهمالمعقبينوجهودالمتميز.وعطائهمالباحثينهولاءبجهودأشيدأنهنايفوتنيولا.فكره

عزالمولىسائلأبنجاحها.أسهمواالذينالعاملينجميعوجهود،الندوةأغنتالتيومداخلاتهم

والعطاء.البذلعلىويقويهمجميعأيحفظهمأنوجل

علىالجزاءخيرالباحثيناللهوجزى،عطائهعلىالثوابلهوأجزلتيةابناللهرحم

سعيهمعلىالموصولالشكرمؤتةوجامعةالإسلاميللفكرالعالميوللمعهد،جهودهم

تداولها.وتيشرالمعرفةخدمةفيالمتواصل

العالمينربلتهالحمدأندعواناوآخر

المحرران
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الاولالباب

تيميةابقسيره

وحياتهتيميةابنشخصية:الأولالفصل

تيميةابن:العلميةالخصومة:الثانيالفصل

نموذجآ

وشد:تيميةابنالإسلامشيخ:الثالثالفصل

الأتصىالمسجدالىالرحال
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4الأولالفعهمل

وحياتهتيميةابنشضية

عبودمحمود

ونسبه:اعمه

تفيالإسلامشيخ،الزاهد،الأصولي،المفسر،الحافظ،المحدث،المجتهدالفقيهالإمامهو

بنالخضرالفاسمأبيبناللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبدبناحمدالعباسأبوالدين

اتوالالتسميةهذهسببفيوورد.(1)الحنبليالدمشقيثمالحرانيالنمبريتيعيةبنمحمد

اهمها:

جولريةورأىبنيماءكانفلماحاملأامراتهوكانتحجالخضربنمحمدجد.أن:الأول-

:فالاليهرفعوهافلماجاريةوضعتتدامرأتهوجدحرانالىرجعفلماخباءمنخرجت

.(2)اهبفميببماءرآهاالنيلهثهأنهابعقنبمبةبانيمبة

.(3)اهبوعرفاليهافنسبواعظةوكانت،تيميةنسمىأمهكانت"محمدأ!جده)ن:الثاني-

الثيئإليهذهبكماكرريأوليسعرسفهوبخربنيتجيلةمنفهو"النيري+نسبته!انما

.(")اللهرحمهزهرةأبومحمد

الولاوة:وتالخمكان

الدياناتمراكزاهممنكانتقديمةبلدةوهيحرانفي،تعالىاللهرحمه،الامامولد

وفدالآنعامرةبلدةوهي،أورفهقرب،النركيةالجمهوريةشرقيشمالينفعوهيالقدبمة

.15ألأها8.آله"ا.لالهه:بخان،همروت،ابخانجاممة،الانانةوالملومالأرابكليةلىالنراناز"

المورحجر.اين.السنلانى،03،عر،2ج،اللرك.المق!زي،387ص،2ج،اطنايلةطبماتعلىآللاولرجبابن(1)

.؟15ص.9ج"الكانة

.2ص(المر!ةالشؤ،42ص،الزفىالثهادأ(2)

.2صاالمر!ةالطود(3)

واظر:،؟8ص،العردىالنكردار:النامز،الففههةارار.،رممز!اتهكمطالهنمحمد.زمرةأيو(1)

.36ص،النحدار:لهئق،!يلايناحد2الاصلافخعمد.)كلييبم.سلى-
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ولادتهخل!اتوأما.(؟)اهنعوغيرهمتيميةآلرحيلأياملعارا!لااحتلالعندالخرابأصابها

.(2"ـه166سنةالأولريغمنالماشرفيولدأنهفالراجح

ولقبه:الخلقيةصفاته

أسوداللهرحمهكانبأنهلهترجممنوصفهفقد،وهديهوسته،وهيثتهالحلقيةعفاتهأما

المنكبين،بينمابعيدالرجالمنربعة،أذنيهشحمةإلىشعره،الثيبقيل،واللحيةالرأس

بصفحيقهرهاثمحذةتع!ترله،القراءةسريعاأعينأبيض-نا!للافميحالصوتجهوري

.(3)وحلم

.الإسلامشيخلقببعدهجاءأوعاصرهممنكيرعددعليهوأطلق

الجهابذةعدالمعروفمعناهأنهوذكرهماوأحسناللقبهذامعنىالدينناصرابنوبين

عزاللهلكتابالمتبعونهمالأعلاموالأئمةالإسلاممشايخأن:الإسنادأئمةعدالمعلومالنقاد

وأسبابقراءاتهووجوهالقرآنأحكامبصرفةتقدمواالذين،!النبيلشةالمقتفون،وجل

لغةمنأحكمواقد،بالمتشابهاتوالإيمانالمحكماتبالآياتوالأخذون!وخهوناسخهنزوله

بهالعملمجببماوعملأ(واسنادأنقلأالنةمنوعلمواتقدمماعلمعلىأعانهمماالعرب

والسنة،الكتابمنوالفروع،للأصولواستنباطأ،اعتقادأذلكمنيلزمبماىايمانأاعتمادأ

العظيمدنهمواضعين،إليهمذلكمناللهساقهبماقمسكين،عليهماللهفرضبماقائمين

الذيأنعالمين،بالتبجيليفرحونولا،العصمةيدعونلااللسانعثرةمنخائفين،الشان

شيخلهيقالأنواستحق،إمامبأنهحكمالمنزلةبهذهكانفمن،قليلالعلممنأوتوا

.(4)الإسلام

.(1)رتمحاضبة61ص،الزبمةالأعلام(؟)

.36ص،تييةابن.الحنأبو،اندوي،37ص،تببةابنالاصلامفيئ.العلي(2)

.17ص،7ج"كالوفياتالوافي،131ص،2ج،المحرديابنقا!لهخ(3)

.51،52!صالوالر،الرد.الدينناعرابن(4)

14
http://www.al-maktabeh.com



ونروعأ،أصولأالإسلامعنللذبانئدبمنكلي!ثملاللقبهذامعنىأنأرىوإني

أنجائهجهلةمنأوأدعيائهأوأعدائهمنكانسواءالدينهذامناليلأرادلمنوالتصدي

الحجة.بهلهموأوضحالمحجةالخلقعلىوأقاماالإمامةمرتبةذلكفيوحاز،وحملته

فيها:نضأالتيأعمرته

مجدفجده،لغيرهتوجدأنقلعلميةبئةلههيأتنبيلةعلميةأسرةفيقعالىاللهأقامهلقد

الأصوليالمفسروالمحدث،المقرئالإمامفهو،العلمفيإمامأكان،اللهرحمهالبركاتأبوالدين

منالمنتقىوكتاب،الكبرىالأحكامكتاب:المصنفاتمنوله،الوقتوفقيهالإسلامشيخ

.(؟)الأصولفيمسؤدةوله،الأحكامأحاديث

تيميةبابنالمعروفعبداللهأبوالدينفخرالخطيبالفقيهجدهغمأسرتهمشاهيرومن

والتقوىبالعلماشتهرواأخوةللثيخكانكذلك.القرآنتفشرمهورأوكان،الحراني

أئمةمنوهوأبوالفرجالدينوزين،(2)والفرائضالحسابفيبرعالذيالدينشرف؟ومنهم

زينبخي!ثلاابنةواشتهرت،(1)الفقهمجالفيأبوالقاسمبدرالدبنلأمهأخوهوبرز،(3)الحديث

.(5)كلذفيتجيزوكانتالحديثفي

العلم،طلبإلىوتوجيهه،العلميةشخصيتهتكوينفيالكريمةالعائلةهذهأثرتوقد

للتدرش!تاهلأنوإلىسنهحداثةمنذ،المعافيةفابعهمنوالنهل،منهالازديادعلىوتثجيعه

العلمي.ل!شعاعمركزأوأصبح،والإفتاء

درسها:التيالعلوم

والنحو،اللغةفيوبرعكبيرةعنايةبالسليةوعني،عصرهفيالصروفةالعلومتيصيةابندرس

وأخذ،ضعفهمواضعوانتقدمسائلهبعضفيهفخالف،لشويهالكتاببدراسةاعتىوقد

(1)

(2)

(3)

(،)

(5)

صير،52،،92ص،3ج،البقاتعلىالذيل.رجبابن،582-572ص،هج،الن!بضذارتفيترجمتهانظر

.29؟ص،23ج،انبلاءاعلام

.96ص(الوافرالرد.الدينناعرابنو،77-76ص،6ج،الن!بضنراث

.022عر،41ج،والنهايةالبمايةفي،ابن،137ص،2ج،الكانةالدرر.فيالسفلا

.45-61ص،6ج،النسبضنرات

.7اص،2ج،انا.أعلام،358ص،6ج،النمبفنرات،317ص،الحفاظلجناتذيل.رجبابن
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العلميةحيانهفياشخدمهاوالخوواللغةالعربيةفيتولةملكةلهوكانت،أخطاههالمؤلفعلى

العربكلاممنئورمنكبيرأجزءأذلكعلىحفظوند،ونالبفانهأبحاثهفيعليهاواعمد

ا"سلاميالعهدناريخدراسةفيونوسع،الأولبنوالعربالجاهليةاحوالودرس،ومنظومه

الإسلابة.والدولا

كما،أساتذتهامنوتلقاها،الرياعيةوالعلوموالحاببالخطللعلومدراشهمعوعني

أماوالتفسبروالحديثوالفرائضوالأصولالفقهمنالدينيةبالعلومالاعتاءبالغاعتنىأنه

الاحية،هذ.فيالمخلصوسيهالعطوفأستاذهأبوهوكانآبائهعنورثهفقدالحنبليالففه

الحديثفيحفظهكابوأول،انبعةعصر.عاداتمن،وكتابنهوحفظهالحدبثسماعوكان

عنهموأخذالاموعلماء،عصرهيثبوخمناستفادثماللحميدي"الصحيحينبين"الجمع

.(؟).اوروالحديث

فحسب،القرآنبدراسةيضيلاوكان،نبيةابنلدىموضوعاحبفكانالتفسيرأما

القرآنلعلمطلبهعنبتحدثإنه،الصدروشرحالفرآنفهمنعمةوشالهرلهالىيبببل

معلمباوانولالفهماللهأسالثمنفسبرئةالواحدةالآبةعلىطالعت+ربما:يقول،فيهوتدبره

وأسالبالرابوجهيوامرغومخوهاالمهجورةالمساجدإلىأذبوكنت،علضو)براهيمآدم

.(2)يشهفإبراهممعلميا:وأتولالله

سيدوابن،العيد)"(دقيقوابن،(3)المزيالإمامومغبذلكعصرهأعلاملهشهدوقد

.(5)الناس

فبمبةاينعصر

الذيالعصرذلكهـ،924سنةالى656شةمنالممتدالمماليكعمرفيتيميةابنعاش

الىامندتوعقديةمذهبيةونزعات،وتأمرونمزقووحدةوجهلعلممنبالتاقفعاتاقلأ

المر!ة.العفودعمد.،عدالارياين(1)

.62ص،لهمريةاالمفؤ(2)

.8،عى،6ج،اللبنلرات(3)

.701ص،الوالر،لررالدينناعرابن(4)

.72-62ص،لهزكبةانهاد"،01!،المرطالعمود(5)

16
http://www.al-maktabeh.com



فيبقعونالذينالسلاطينيديببنطئعةأرواتالىالعلماءمنكثيرفيهوتحول،ادلاطين)9(

بالمعروفبالأمرالمجاهدينالعلماءدوريأنيوهنا،عصرهمعلماءعلبهابشهدونئماللهمحارم

عبدبنالعزفعلهكالذي،واللاطينالأمراءعلىالحسبةلواءورفع،انكرعنوالنهي

وكمابيبرسالظاهرمعالنوويفعلهوكما،ونحريرهمللمماليكبيعهمنمصرفي،السلام

الىالزفبهارخلالنيالفنرةفيسيمالاالدينبامرالفياممننيمبةابنالاسلامشبخفعله

ببانه.باتيمالمحوعلىراع!مألافيوغلاة،وسلبأنهبأ،الفادفيهاوعائوادمثق

بيبرسالظاهرالسلطانهوفهذا،وروعةهيبةاللاطبننلوبفيالاسلاملعلعاءكانوفد

واللهملكىئبت"الآن:السلامعبدبنالعزالعلماءسلطانموتعقبويفولذلكعنبفمح

لخلعوني*)2(.فلعيالاسامرلو

فائد،نازانفلبفيحنى،اللهرحمهالعز،عنالسلاطبنفلوبفيهببةنبمبةابنبفلولم

وأخذفوفاوضهالجانبعزيزالنفسفويالجاشرابط،الاسلامشيخاليهخرجففدالتنر،

لاجلال.بهببةاليهينظروقازانالأمان

بلادانقمتففد،وانفككبالاضطراباتالإسلامشخعصرفيالسياسبةالحياةوانسمت

والحكامالعداء.نظرةالأخرىالىمنهاواحدةكلننظرصغبرةوممالك،دويلاتالىالمسلمين

بانفسهمثفتهموأففدهمالمسلمبنأضعفمماوالجبروتوالظلم،بالتسلطرعيتهمبعاملون

عليهم.الأعداههجماتأمامبصمدواانمنأضعففصاروااعداوهميخهمفطمع

فيوالمسلمون،ا"سلامبلي!لفد:نالحيثتاريخهفيالجانبهذاالىالأثبرابنأشاروتد

المثرقمنأفبلوااللهقبحهمالتتارظهوربمثلها.منهاالأمممنأحديبتللمبممعاثبالمدةهذه

الىالمغربمناللهلعنهمالفرنجخروبخومنهابها.يسمعمنكليستعظمهاالتيالأفعالففعلوا

.وفهاعليهمونصرهاللهلطفلولايملكوهاانعلىونجرهاوالشاممصررباروقمدهم،الام

ععرللهفلناريخمنعهولةعفت.اثلسالبرويانظر،131ص،\ج(عواركار:!تبن،.النولاوومص(9)

،م9881،لبرا:الاموندار:دمق،العليحنكرم:!نبق،الممال!ل!

.،3ص،م0199،ابخوزياينوار:الدمام،الملماءططانحما،منمطر!ةعنعات!د.ينصالم،اللألي(2)
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اللهرحمهتيميةابنأشاروقد(؟)".قائمةوالفتنة-الملمينبينأي-مسلولبيهماليفأن

عليهمسلطتالرسوللدينالمخالفوالفجوروالبدعالنفاقظهرفلما:بقولهالخطرهذاإلى

شئأالشاميةالثغوروأخذوا،مرةبعدمرةوالجقلرةال!ثامإلىوالنصارىالرومفخرجتالأعداء

حالبأسوءالامأهلوكاندمقحاصروابمدةهذاوبعد...المقدسبيتأخذواأنإلى،فثيئأ

.(2)الملاحدةوالمافقين،النصارىالكفاربين

شبابهبواكيرفيوكانالإسلامشيخولدحينالأخيرةمرحتهفيكانفقدالصليبيالخطرأما

الصليبيالوجودهذاأنهىالذيالمنصوربنخليلالأشرفالملكيدعلىعليهالقضاءتمحيث

بايديهم)3(.كانتالتيالساحليةالثغوروبقية،عكافتححينالحصونآخرمن

،حرانبلدتهوأهلابيتهأهلومعهالأمقلنالإسلامشيخمهعانىفقدالتريالخطروأما

لها.ومخريبهمعليهاالمتكررالتتارهجومبسبببلدهممنللهجرةاضطرواحيث

حرضفقدوالارالمسلمينبيندارتاليالمعاركفيثاركاتاللهرحمهتيميةلابنوكان

وسنانه.بسيفهوقاتلبلسانهاللهشلفيالجهادعلى

قازانملكهملمقابلة؟البلدوأعيانالعلماءمنجماعةفيخرجدمقالتارحاعرفحين

مصلحةفيشديدأكلامأوكلمه،القوللهفاغلظقازانوخاطب،وأهلهالدمئقالأمانفأخذ

لهفانصاعإيمانهوقوةلإخلاصهالإسلامشيخقازانأكرمفقد.المسلصينعلىنفعهاعادوقد

الذيهواللهولكنالسلطانيقتلهأنمنوالعلماءالقضاةعليهخيوقديطلبماوأعطاه

.(4)أنجاه

مقبلأكانالسلطانبأن،قازانمقابلةمعهوحضريميةابنرافقالذي،الأنجاابنأنجروفد

للشيخوالتقديروالمحبةالهيبةمنقلبهفياللهأوقعوقد(يقولماإلىمصغيهأ،بكلتهالثخعلى

منأوقعولامنهقلبأأثبتولامثلهأرلمفإنيخي!ثلاهذامنبقولهتيسأللأندفعهما

.33ص،9خ،النارلخذالكامل(1)

.131،؟33ءص،\ج،البهرىلئأل!صرلامجموعة(2)

.23ص،رالدعوةالاملاحرجلقيعيةيناحمدالاصلامنيخمحمد.إبرابم،العلي0338لي؟3،والهايةالبدايةبمر.ابن(3)

.17ص،؟4ج،والنابةابدابةكثير.ابن(4)
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بواسطةلقازانالثيخقالهمماوكانوالعملالعلممنعليههوومامجالهفاخبر؟قلبيفيحديثه

فغزوتا،بلقاماعلىومؤذنون،وثخوإمامقاضومعكمسلمأنكتزعمأنت:ترجمانه

فغدرت،عاهدتوأنت،فوفياعاهدا.ععلتالذيععلاوما،كافرلنكاناوجدكوأبوك

.وجرتوفيتفماوقلت

الم!لمين.أسرىمنكبيرعددتخليصسببأالمقابلةهذهوكانت

،ق!ثمدفيذلكوأعلنالتترسلطانمنالأمنوثيقةعلىحصلواتددمشقأهلكانوإن

دمضقنراحيفيوالوحثيةالقانونونقضوالنهب،السلبفيمستسلنكانواالتترأنيخر

حيها.وضوا

الخيولمنالناسعندماجميعبتليمدمثقأهلطالبواالترأنالناسهلعفيزادومما

يشددفبدأقبلهممنللشامحاكمأقبجقالدينسيفالترعينوقدالتر،إلىوالأموالوالسلاح

*أرجواشآ"القلعةنائبفإنالقلعةإلا،البلدعلىتمتتدالتترشطرةوكانتسكانهاعلى

كير"ابنيقولكماتيميةابنالثخمنبإشارةوكان،الاقاعأشدإليهمتسليمهاعنامتنع

واحدحجرإلافيهايبقلملو:لهيقولالقلعةنائبإلىأرسلتيميةبنالدينققيالثميخفإن

لهمحفظاللهفإناالثاملأهلعظيمةمصلحةذلكفيوكان،استطتإنزلكتسلمهمفلا

.(؟)"ةشوإيماندارتزاللاالتيالثاملأهلحرزأاللهجعلهالذيوالمعقل،الحصنهذا

فيه.الإروحيتيميةابنوموقعالاجتماعيالوضع

البشرفأجناسوالتقاليد،والأعراف،والثقافات،البئرمنمزيجأتييةابنعصرشهد

إلىالهروراءبلادمنفرؤقنوأتراك،والثاميين،والراقيين،المصريينعاصرفقد.متعددة

طباعهم،معهمهؤلاءوكل.التركبلادمنإلهاوفدومن،الإسلامرارعقرالشامكنف

الحياةواقعإلىقانونهمأدخلواالذينالتزمنأسلممنذلكإلىأضف،وتقاليدهم،وعاداتهم

.(2)()الياسقيسمىماأو

21.ص،1،ج،وانهايةابدايةفي.ابن(1)

العظيم،نالقر!نفيركير،ابنانظر،الماولةالديانات!تنضرهو،لتارضلعةيخلماخاننجكيزفيهجسعكاب(2)

.6،ص،2ج
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الباسقنعالبم)نإذأاللهثرعنحكبمعلىواصروا(اللباسقالصارفونالعلماءنصدىوفد

محمن،غبرأوكانمحصنأفنلزنىمنان!:الفانونذلكفيجاءوممالهالخلافظاهرة

تل،أشرأأطعمومنتتلفيهائفمسومن،فنلالراكدالما.فيبالومنتللاطمنوكذلك

اسبرأاوامبرأالمطعمكانولوأولأمنهاكلشيئأاطعمومن،تتليردهولمهاربأوجدومن

.(2)مثلهزبححيوانأذبحومنتلعد.منيطعمولمأكلومن

شمالا،إسلامبةغيروتفاليد،وعادات،أعرافمناليهولدماببعضالمجنمعتاثروند

المسلمينخالطواكمافهكيرةأجزاءواحنلواالشامبلادمنشاسعةاجزاءالصليبيوندخلوند

.والنجارةالجوارطريقعنالأمنحالاتفي

فيأثرهعنأهمبةيقللا،الاجتماعيالوافعفيالجليالأئراللهرحمهتيميةابنللشيخوكان

الجواببكتابعلبهموردالتتارنيرمنخلمهمالذين،النمارىنانثىفقد.السياسيالواقع

علىردكمافهم.كيرعدربديهعلىوأسلماليهودنافشكما+المسبحدبنبدللمنالصجح

تصدىكذلك،عليهمللرر.السنة+فهاجكابهووضعورافضةباطنبةمنالضالةالفرق

.سلطانمنبهااللهانزلماخرافاتفبهوأدخلوااللهدينفيابتدعواالذينللموفية

البلاءفيهمأبلىففد.وشبهة،وحلولبة،وفلاسفة،وجهمية،متزلهمنالكلامأهلوأما

سببعنالشبخأفصحوقدكت.ماأكروهوالأصولفيكبهماجميعفيهمووضع،الحسن

جازالعلماءاحدليهاقلدومنتريبامرهاالفروع0:فقال،العقيدةبامورالتصنيففي)كئاره

،والضلالات،الب!عأهلرأبتفإئيالأصولوأماخطا..يتيقنلممابقولهالعملله

والفدرلة،،والدهرية،الوجودبوحد.والفاثلبنوالملاحدةوالباطبة،كاننلسفة:والأهوا.

منوغبرهمواللبمبةوالكلابية،والراوندبةوالمشبهةوالمجسمةوالمعطلة،والحلوليةوالجهمبة

الشريعةابطالفصدانمامنهمكثبرأأنليوبان.الفلالبازمةفيهانجاذبواتد(الب!عأهل

فيالتشكبكفياناسأوقعجمهورهموأن،دينكلعلىالعليةالظاهرة،المحمدبةالمفدسة

مفالاتهمعلىمفبلأ،والشةالكتابعنفعرضأرايتأوسمعتانفلولهذا،ديخهماصول

واعناده.دينهفييقينيخرعلىصارأوتزندقوتدالا

.\؟9،9؟8ص،31ج!والنهالأابمايةكر.اين(1)
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شبههمدفععلىيقدرمنكلعلىيحبأنه:ليبانذلكعلىالأمررأيتفلما

عنذئأدلاثلهمويزيفرذائلهملي!كشفجهدهيبذلأنوأضاليلهمحخهموقطع،وأباطيلهم

.(؟)الجليلةالصجحةوالسنةالحنيفيةالملة

ذلكفيلهكانفقد،المفسدينأيديعلىوالأخذ،الخلفيوالانحلالالفسادمنموتفهأما

فياتشرالذيالفسادآثارإزالةعلىصموادمثقعنالتتارتراجعفلما،وجولاتصولات

فيوتجولالفسادهذامحاربةتولىتد،اللهرحمه،الثيخوكانالمفسدينوحكامهاالجاهليةالأمة

فيها،الخمورأوانيكرواخمارةاو،حانةرأواوخيا،وأنصارهتلاميذهمعالبلادطول

الفواحئ!لهذهالمتخذةالحاناتأهلمنجماعةوعزروا،الخموروأراقواالظروفوشققوا

.(2)بذلكالناسففرح

في)الحبةكابيفحلأنالإسلامشبخرعامماالمكاييلوتطفيف،الغثىانثروقد

وانزال،ومصالحهمالناسعامةوأمورمتابعةعلىوالمجبينالأمورولاةفيهيحض(الإسلام

اقوانهمللناستحفظنسعيراتمنيجبماوفرض،الأرضفيبالمفسدينالرادعةالعقوبات

ومعايشهم.وأرزاقهم

ليها:الامصلامشيخوأثرالعلميةالحالة

صعيدعلىأو،العلماءصعيدعلىسواءالنظبرمنقطعةعلميةنهضةاثامنالقرنشهد

شجعالعلماءصعيدفعلىالقرنذلكفيوجدتالتيالمدارسصعيدعلىأو،التاليف

علىالعلماءفحرضواالجهلعلىأمرهايشقيملاالحياةلأن؟العلمعلىوالمماليكالأيوبيون

الآلافضحبقاوذهب،ونجرهاببغدادحلتاليالكبةبعدوذلكالعطاءلهموأجزلواالعلم

أئمةالعصرذلكوشهد.راندةعلميةنهضةذلكشكلوتداالتتارأيديعلىالكتبمن

السبكي،يت!لاوالزملكانيوابن،العيددفيقوابن،النوويكالإمام:العلومشتىفيجهابذة

كثبراوابن،والذهي،المزيوالإمامفظوروابن،المفسرالنحويحيانوأبي،الصلاحوابن

وابن،السبنيالفهريرشيدوابن،النوويتلميذالعطارالدينعلاءواليخ،القيموابن

.35-"!"،ا"ولميالمكب:!روت،الثا!ل!زبر:مخفبن،مميةن!افاقبفيالعبالأعلامابوحفص.،الزار(1)

.29ص،النلمرار:يىوت،ةب!بقابنالاوومئيئ.العلى(2)
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الدينتقيأحمدالإسلامشخسيمالاتيصيةوآل،المقدسيالدينوتقي،المقرىءالهيتي

العصرذلكنبلاءذكروتد.رجبوابن،الهاديعبدوابن،الدينوزين،الدينشرفوأخواه

اثامنة*.المئةأعيانفيالكامةالدررحجرابنكتابفي

ابنعصرشهدهمامثلوالراثيةالتأليفيةالروةمنعصري!ثهدفلمالتأليفصعيدعلىأما

وابنكثيروابنالهاديعبدوابنالقيمكابنالعلماءمنلعددجخةمرلفاتظهرتفقد،تيمية

نأويكفي،مزلفاتهموذكرلذكرهمالمجاليتىلامماوغيرهمالمزيوالحافظوالذهبيرجب

فضلأصغيرةورسائل،وقوسطةكبيرةكبإلىالكتاباتهذهمقسمين،تيعيةابنهب!تكمانذكر

والقلالعقلتعارضدرءهامشهوعلى،الشةمهاج:الكبيرةالكتبفمنالررود.بعضعن

وكتاب،المظقنقضككتاب:منهاوالموسط.المسيحدينبدللمنالصحيحالجوابوكتاب

الرسائلأما.المشقيمالصراطاقضاءوكتاب،المسلولالصارموكاب،والوسيلةالتوسل

والرسالةالاسكندرلةوالمسائل(والواسطيةاالحمولةوالعقيدة،الثرعيةالسياسة:فيف!مثل

علىالردفمهاالردودوأما.النوراتيةوالقواعدالماردينيةوالمسائل،الملامورفعالتدمرية

ذكرها.عنالمقاميضيقأخرىكبوله،الشكيعلىوالرد،الأخنائيعلىوالرد،البكري

الكرلمالقرآندار:منهاكثيرةمدارسالثامنالقرنشهدفقد،المدارسصعيدعلىأما

القرطاويةوالمدرسة،(3)التكيزيةوالحديثالقرآنودار،(2)البهائيةالحديثورار(1)الشجارلة

(5).الجقمقيةوالمدرسة،الصمصايةوالمدرسة،(")الامطرابلسفي

الاجتهاديةالعلميةحركتهوفي،الأمةداخلالإصلاحيةحركةفيتيميةابنأثركانلقد

وفتاوى(ناررةواجتهاديةعلميةقوةفيهتتجلىضخمتراثمنخئفهماخلالمنالتجديدية

منذلكنلمسكما،والصرفةالعلمفيالراسخةقدمهتئبتعمرهعلماءعنبهاانفردوآراء

.171ص،؟اج،والنهايةالبممابةكثير.ابنانظر(؟)

.،3عر،\ج،الممارصنا!لهخلىالدارسعدالفادر.،الدئفي(؟.8!ص،41ص،رانهايةالبعابةبمر.ابن(2)

.13ص،\ج،المدارسخل!ات!فالدارس.الدمثني،133ص،؟،ج،وانهايةالبدابةكثبر.ابن(3)

المدرت.عمتشأبذكرولملطرابل!ولافيالحافظذكر.76!"،1اج،وانهايةابمابةفي.ابن(4)

.6ص،2ج،المدارستا!لهخرالدارس.الدئني(5)
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الواني-نباو(؟)ـه723سنةالمتوفى،الفقيهالعالمينجيحكابن،عصرهعلماءفيتأثيرهخلال

والفنونالعلومصاحبالعهمائغنباو(2)ـه735سنةالمتوفىالحافظالمحدثإبراهيمبنمحمد

الحافظوالإمام،(4)ـه474المتوفىالمقدسيقدامةبنالهاديعبدوابن،(3)ـه742سنةالمتوفى

واوذيوأحبهتالأخذمنوأكرالثيخصحبالذيالمفسرالحافظكيروابن.(5)الذهبي

واختياراتهالثخبمذهبالناسأعلممنكانالذيمفلحوابن.(6)ـه474توفيوالذيبببه

وابنالجوزيةإمامالدمشقيالذرعيأيوببنبكرأبيبنمحمدالقيموابن.(7)ـه763سنةوتوفي

.(8)ـه751ة!نستوفيوالذيقيمها

العالية،والروحبالإنصافتتحلىالتيالعلميةماظراتهخلالمنأيضأأثرهونلصس

النظير.قليلةوالنقلية،العقليةوبراهينهحججهإلىبالإضافة

صارأهلهبينرحمأالعلميكونأنفبدلصفوهاكدرتأمورالعلميةالحياةعلىوطرأت

العرقوحل،والألفةالمحبةمحلوالبغضاءالحسدفحلوالمورة.الأخوةأوصاللقطعسلاحآ

الحياةكدرماوأهم،والسماحةالإنصافمحل،التعصبوحل،الوحدةمحلبالألقابوالتنابز

الآتية:الأمورالعلمية

:يب!نملاالتعصب:أولأ

التعصبأخذوقدالعلماء.وهمالخاصةإلىتخطاهمبلالعامةعلىالتعصبأمريقفلم

.الفروعفيالاختلافبببوتعصب،الأصولفيالاخلافبسببتعصب:اثنينلونين

(5)

(8)

.376عر،2ج،الحنابلةلجقاتذيلرب.بن

.74ص،الوانالرد0الدينناصربن

197ص،1)ج،رالهايةالبدايةفي.بن

.436!"،2ج،الحناطةلجفاتذيلرجب.بن

.66ص،الوالرالرد0الد*تناصربن

.؟62!ص(الوافرالرد0الدينناعرابن،373ص،\ج،الكافةالدرر.لصقلاني

.112ص،4ج،الكانةالدرر.لمقلاني

.4(7ص،2ج،الحنابلةلجقاتذيل.رببن
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:الأصولفيالمل!بيالتعضب-أ

الذيالقديمالخلافوهو،والجابلة،الأشاعرةبينظهرفقدالأصولبسببالتعمبافا

الحسنأبي)؟(والثيخالحنبليالبربهارىبيننثبعندما-تروناربعةنجحوذلكقيحصل

.الكلامعلمعنيتخللملأنه(2)الأشعري

مألةإلىفبالإضافة،العلميالبحثساحةعلىجديدةأمورالثامنالقرنفيوبرزت

عنفضلأ،!،النبيتبرإلىالرحالشدومسالة،!بافيانوسلمسالةظهرت،المفات

شيخهوالعلميةالمعاركهذهفيأبلىمنوأكثرالعصر.زلكفيظهرتالتيالصوفيةضلالات

ابنعلىالحطفيهكتابترىء.(3)7"5سنةحوادثفيكثيىابنالحافظيفول.تيميةابنالإسلام

بمخالقه؟مذهبهأهلوألزم،الاميةالبلادفيبذلكيادىوأن،العقيدةفيومخالقهتبمية

منكثبرةجماعةوساعدهمالمنجبينصروشيخهجاشكيرعليهقامجنمابمصروفعوكذلك

إهانةالمصريةبالديارللحنابلةوحصل،كثيرةفتنوجرت-اقمهموفةوهم-والفقراءالفقها.

:تالحيثالمقدسيالديننقيللفاضيترجمتهسباقفيذلكحجرابنالحافظواممد.عظيمة

بذلك.وهددوامعتقدهمعنبالرجوعالحنابلةهـألزم570منةفيميةابنمحنةوفعتولما

علىالسلطاننائبافئحوعدما،مصرفيمحبوسأالإسلامشيخكانالأثاءهذهوفي

بالرجوعيلتزمأنمنهاشروطألإطلاقهبعضهماثترط،الفطرعيدليلةإخراجهوالقضاةالفقهاء

العفبدة)((.بعضعن

القاهرطلبه،ابدعاملعلىالإنكارندبدوكان،بنداداملمنرنهفيالخابلةفيئبهاريالرخلفبنعليبنالحنهو(1)

.102ص،2ج،الأعلامهـ،329ضةنحنهلىفماتاعحابهتوننرقفاتجاالباحى

البمرةفيولدالمجنهدينالمتكلسينالأنمةمنكانالأفاعرةمنبكلصاساقبناحايلبنعليالائعرياطنايوهو(2)

إمامة:اممهامن-كتابنلالانةمعتانهبلفتنبليغداد.نور،غلافهوجاهررجعنمفيونندمالمفزلةمذبونلفى

(4ج!الأعلامانظر،الراونديابنعلىوالرر،المجلدبنومفالات،الإصلاينرمنالات،اتعلىوالرر،المددق

.63ص

.38ص،1اج،والنهايةة!ا!بلاكثبر.ابى(3)

.21صي،1جا،رالنهايةابماكةكر.ابن(1)
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أخبهوظهور،مخلوتابنالقاضيوبينبيهمافاظرةأثرعلىالسجنشقيقاهأدخلثم

وكان،باطلةرعاوىفيهاارعىمواضعفيوخطأهالمالكيالقاضيعلىبالحجةالدينشرف

.(؟)والنزولالرشمسألةفيالكلام

ولويدهمنالوظائفونزع،والإهانةللاعمالمعرضأتييةابنمجانبيقفمنكلفكان

فيتيمبةابنناظرالذيالزملكانيابنالثخمعحصلكصا،المسائلبعضفيالموافقةكانت

ابنوكان.(2)العقيدةقبولعلىالحالانفصلثمالواسطيةعقيدتهفي570شةمصروفيدمق

لبتيميةابنعلىالردفيصنفوقد.الذهبيوصفهكماالافعيةوأمير،عصرهعالمالزملكاني

.(3)ءامعلىيقفمنخلاتلاعلما.خلافكانخلافهماولكنوغبرهاالطلاقمسالة

العباد،أفعالخلقكتابمنفصلأيقرأالمزيالحافظفهذا،نالهممابببهأصحابهنالوقد

:وتالواالثافعيةففهاءبعم!فنضب.الأمويالمسجدفيوزلك،الجهميةعلىالردفيوفصلآ

ذهبتبميةابنالأمربلغولما.بحبسهفأمرالافعيةتاضيإلىشكوهثمبذلكالمقمودونمخن

،الفكريالإرهابيثبهماإلىالعقبدةأمورفيانعصبهذاوأدى.بنفسهوأخرجهالسجنإلى

منبعضفيحقهومايذكرأنالأحيانبعضفييخرألا،اللهرحمه،الذهبيالحافظإنحتى

وسبرنه:قال،المعاليأبي،القزوينىللامامترجمعندمافهو.العاقبةمنخوفآلهملرجم

كلامهذا:بقولهذلكعلىحجرابنالحافظفعلق.يقاليعلمماكلوماكرارصعلىمختمل

.(1)هيفالتصردحغائلةيخشىمنعلىالحطإلىالرمزفيعادنهعلىالذهبي

.3،ص،1اخ(ننهالرجع(1)

.37-36ص،1اج،نضهالمرجع(2)

.7هص،،خ،ننهالمرجع(3)

.هص،،ج،انشةالمالةاعان!الكاترر!لاحجر.ابن،السفلاني(4)
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:الفروعفيالمذهبيالتعصب-ب

للمذاهب.العمليةالفروعمجالفيالتعصبفهو،التعمبمنالثانياللونوأما

يفتيأنمنالعالممنعدرجةإلى،العصرذلكفقهاءعدالمذهبيالعصبوصلفقد

الثيخمعحدثكما،الاتجهاددرجةبلغولوخىالعلمفيشأنهعلامهصا،مذهبهخارج

وقدتارمخه)؟(.فيالتععثبهذابعضكثيرابنزكروقد،النوويتلميذ،العطارالدينعلاء

اليوموالاسيقولفكانائامنالقرنأعيانمنوهو،الممريالنقاشابنالحالهذهعور

نبولة)2(.لاونووية،شافعيةلا،رافعية

المذهبصاحببهايدينديانةكانضرب؟ضرلينعلىللمذهبالتعصبأنوالظاهر

الالتزامشرطهاكانالتيالوظيفةعلىالخوفذلكعلىحملهالآخروالضرب.القضاةوهم

الإماملثيخنامرة:"قلتقال-الجوامعجمعشرحفيالراقيالحافظذكرفقد.معينبمذهب

ولميقلد؟وكيفالآلةاستكملوقدالاجتهادعنالسبكيالدينتقيبالثيخيقصرماالبلقيني

منالامتناعأنعنديما:فقلت،فسكت.ذلكعلىأرتبأنأريدلمامنهاستحياءهوأذكره

لمواجتهدذلكعنخرجمنفإن،الأربعةالمذاهبعلىللفقهاءقررتاليللوظائفإلاذلك

فتبسم.للبدعةونسب،استفتائهمنالناسوامتغ،القضاءولايةوحرم،ذلكمنشيءينله

،الجوابلهذاالشيخوموافقةشيخهأمامالراقيجوابتأملناىاذا.(3)كلذعلىووافقني

تيمية.لابنالمذاهبوأصحابالقضاةغداوةأسرارأدركنا

جميعأيحملواولم،ضعمبينكلهميكونوالمالثامنالقرنعلماءأنهاالتيهمنولابذ

قائمأم!همكثيرخلافيكنلمخالفوهالذينأنكما.الإسلامشيخضدالعدائيةالروحهذه

بركةالمتأخرةالقرونيخرمنترنأظلفافقدذلكفعناوإزا،الحدأوالشهيأوالهوىعلى

وعلصأ.

.6ص،3ج،الكانةالمرر.نيالستلا،3صه،41ج،نهايةواابمهكة(1)

."ص،4ج،الكاتاللرر.نيلسقلاا(2)

.8اص،ائمينالجوهرعتدعلىابينالففل.الدبنجعال،الفاسي(3)

26
http://www.al-maktabeh.com



:الدماءداباحةالتكفيرفتاوى:ثافيأ

منوأكر،الدماءوإباحةبالكعيروالفتهاوىالأحكامعدور،العصرذلكسلبياتومن

نأفلو.المالكيةقضاةإلىيرسلنهالتخلصأريدمنكلفكان.المالكيةقضاةبذلكاشتهر

هذالكان(مالكيقاضيديعلى)فلانملأفقالواالجرحصغمنصيغةأضافواالجرحعلماء

عدل(.!دي)علىفلانوكقولهم.هالكأنهيعني

قضاتهمستجإنوفضل!اتباعيخرعلىالمالكيةالفقهاء:فقال-الذهبيبذلكنوهوقد

مالك،مذص!يحنأنالدماءفيترعهموشب.(؟والتكفيزالدماءإلىالتسرعمنومفتوهم

لموالجمهور.التويةأبدى!انيقتلولذلك،اليقينعلىالزنديقتوبةترفلاأنه،اللهرحمه

الفضلأبو:بذلكأصيبوممن.الزنادتةأمرفيهايستحصىالتيالمجالاتفيإلابذلكيأخذوا

وأرسله،عليهفقبضالزملكانيابنحلبقاضيعليهأنكرإذءالمقريالهيتيابنالدينناصر

بلعذرأأبدىفصاإليهفاعذرالمالكيالقاضيعندبالزندقةبينةعليهفأقيمتدمقإلىمقيدأ

.(2)عنقهضربتثم،القرآنبتلاوةوجهر،ركعتينوصلىتشهد

علىاستطالوافقد،يونسابنأيامأيديهمأطلقتلماللخابلةبالنسبةالحالوكذلك

ابنماتفلما،اتجهاديةمسألةوهي،والقوتبالبسملةالجهرمنمعوهمحتىالشافعية

فآذوهمالظلمةالسلاطيناشطالةالشافعيأصحابعليهماشطالالحنابلةشوكةوزالتيونس

والكفربالتجسيماتهمتيميةابنالشيخأنبالذكرالجديرومن.(3)بالتجسيمونبذوهمبالسجن

لقبتيعيةابنعلىأطلقمنكلتكفيرعلىالبخاريالدينعلاءزلكحملخى،والضلال

ابنعنفيهليدافعالوانر"ا"الرركتابهوضعإلىالدمشقيناصرالدينابندفعمما،الإسلامشيخ

.12ص،مل!لانضل!ان(1،

.387"386ص"4ج"الكانةالددر.المفلافي(2)

.3،ص،وافعدولالجرحرصالة.الفاصي(3)

.74ص"سابقمرجع،الميةالأعلام(،)

27

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المساجد:فيالحرق:فالئأ

نأيرونالافعيةكانبينمامذهبلكلالقضاةتاضيمنصباستحداثالنفرقهذاوشب

الإماممدفنلأنها؟الشافعيبالمذهبأحقمصرأنمنهمظنأ،الثافعيللقاضيخاضةممعر

القاضيسلطةمنللتخفيففهمحاولةبيبرسالظاهرمنالتدي!رهذاوكانالافعي)؟(.

نأوخشيالأمورعواتبالظاهرفخافعليهاباعتراضهنصطدمتراراتهكانتالذي،الثافعي

لكلفأنشأ.(2)اللامعبدبنالعزالعلماءسلطانمعلهحدثكمامنهأقوىالقاضييمعبح

ليتمكنالمذاهببينالخلافجذورتعميقالتدبيرذلكمنيفصدوكان،مستلأتاضيأمذب

يريد.ماتنفيذمن

لاسيمامسجدكلفيالأريعةللمذاهبمحاريبإنئاءاالطائشالتدببرلذلكنتيجةوأول

الواحد.المسجدفيالأرلعةالمذاهبعلىمراتأريعتقامالصلاةفكانت.الجامعةالمساجد

العلم:أهلعلىالعامةتجرر:رابعأ

ماتلماأنهالدينجلالالقاضيابنالقزوفيالدينتاجترجمةفيحجرابنالحافظذكر

السبكي.الدينتقيالثيخ-بدمثقالأموي-الجامعخطابةفياستدعي،الدينبدرأخوه

أياممطلوبأالقاهرةال!بكيدخلولما،هذاالدينلتاجالخطابةأعار(دمشقالفخريملكفلما

يومالمنبرفصعد،الخطابةوليالسبكيالدينتقيأنالقزوينيالدينتاجبلغ،إسماعيل4الما

فبكىوبكىرزقناوتطعالخطابةمناأخذالسبكيهذا:الخطبةقبلجالسوهووتالالجمعة

.(3)الخطابةلهفتركيرجمونهكادواالسبكيجاءفلمالهوتعصبوامعهالعوام

فيالعلماءهيبةذهبتوانما.(1)تاريخهفيأكرتفصيلالقصةهذهكثيرابنالحافظتناولوتد

المستقيمة،الطرلقةعلىمنهمكانمنوأماالدنياأهلبمزاحمةالعلمهيبةأزهبوالماالعامةقلوب

.(1)الناسقلوبفيهيبتهوحفظاللهعانهفقدالعلموصان

.03ص،نجبةاينالحا!ت.الندري(1)

.137ص،الأئرواملانظرأهلكنكلصايناطاقطجد.،ش!رد(2)

.163ص،2ج،الكاتالمرر.نىالمفلا(3،

.902ص،41ج،رانهايهةيا!بلاكبراين(()
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الدينبة:الوظالفعلىالتادى:طامسأ

بحياتهموالتأثرالأمراءومزاحمة،اناصبعلىالعلماءنهافتالعصرذلكسلياتومن

الحافظفهذا،لهاأهلأالوطيةإلىالساعييكنلمولوالجا.إلىالعبنومذ،والنرتالبزخحياة

بالأشريخةالحدبثدروسعلىبزاحمه،النةفيوالإمامةوالفضلالعلمفيوهو،كثيرابن

غلطاتعلبهوعدواالطبةفمقته،العصرزلكفيمجهولالمرعيوهذاتانتزعهحنى"المرعي.

ونمحبفات)2(.وفلفات

الاسلامشبخيريدهالذيأنلللطانيقلنونكانواالسلطانإلىالمقربونالعلماءوهولاء

نلاوونالسلطانفساله.اللطةالىليصلالجماهيرفلوبكسبوالجهادية،الاعلاحيةمجركه

منكلسمعهعالبصوتا"سلامثبخلهففالالحكمالىالوعولهوتفعلهماأنأصحيح

."فلبنعدييساويلاافغلوملكملككانوالله!!ذلكأفعلأنا:حضر

فيسجنفقد.عدةمراتالسجنإلىبهدفعتالحقفيوجرأنهاالثعبمنترلهولعل

سجنفقدفيه.ماتحتىسجنهفيوظل،دمئقفيسجنثم،الإسكندريةالىونفى،الفاهرة

شيةعفيدنهأنعلىوانفق،رمثقفيالعفيدةأمرفينوفشهـحين705سنةالأولىالمرةفي

القاهرةإلىفاسندعوهأعداءهبعجبلمهذاولكن،والذهبيرجبابنتالكماخالمة

السجنفيهـوبقي570رمفان26فيالفلعةبرجفيبسجةمخلوفابنخصمهوحكمناثته.

.الربأبرمهاالدبنحسامأخرجهحتىهـ،707شةالأولريإلى

،للفقهاءأمرهالدولةوفوضت،شي.عليطيثبتولمالصوفبةبعضهـشكاه707!ةوفي

الإسكندريةالىهـنفي708شةوفي.ه!فجنالسجنالىفمفىسجةأمرفينحيرواوقد

وفي.بيبرسقنلبعدالسلطانوأخرجه970سنةشوال8إلىالسجنفيوبقيهناكوسجوه

ولكنه،زلكمنومغبالطلاقالحلفمسألة!نالتوىمنيخعهسلطانيمرسمومورد718سنة

دمسق.فيبالفلعةفحبسيةلملكهاوثالثثالطمجل!لهعقدثم.نجتهلم

.1(.ص،الألروأملانظراملكينكلرالنالحاقررونج!.(1)

.؟77ص،3ج،الكانةرر!لا.ىالصنلا(2)
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حكموقدالفتوىمنذلكبسببومغ،أخرىمرةبالطلاقإفتائهلأجلهـحبس072شةوفي

فيهـحبس722سنةوفييومأ.عشروثمانيةأشهرخمسةفسجنعتغرىبنالديننجمعدوهعليه

الرسولقبرإلىالرحالشدبشبهـسجن726سنةوفي.!الرسولقبرإلىالرحالشدمسألة

.(1)ـه728شةاللهرحمهتوفيحتىالسجنفيوبقي.!م

بحموع.تيةرابن،+5،87،93،197،131،5اص،؟،ج،رالهايةالدايةكيرابنانظراتفجلصتكلهد(؟)

.396،034ص،2ج،الخابلةلجقاتعلىالذيل،؟06ص،3ج،القارى
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الثاني،الفصل

مة:لمفلىا

نموذجآتيمئةابن:العلميةا!ومة

خضروساممحمد

ألا،العصرهذافيالإسلاميةالعلميةالساحةمنهاتعانيلقضيةمعالجأالبحثهذايأتي

العلية،خصوماتهملدقائقفهعناومدى،الابقينالعلماءخلافاتمعالعاملكيفية:وهي

منبشيءبعضهمعلىردودهمظواهرأخذمنتنثأالتيالفجوةعنالشديدغيابنامع

الظرةبذلكفاقدين،عليهمالمردودهؤلاءمعالتعاملفيالتاريخيةسيرهمتركثمالسطحية

وأعمالهلى!نماالسلفأقوالبينالواعيةالصادقةالمقارنةمنتتجالتيالثاملةالكلية

ويخزانةالفتيابحر-(1)(ـه236)تيالخليؤروفيحامدأبوالقاضييقولكما-ال!ئيرإن

إلايتأتىلابعامةالتراثفهملأنوذلك.استنباطهيكونعليهاالفقيهاطلاعقدروعلى،القضاء

:الدارستخبطوالا،يعيثونهكانواالذيواقعهموصرفةحياتهموطرائقأصحابهأحوالبفهم

منهميريدونهوما،واليفييكونحيئذالفهمإذ؟حياتناواقععلىتراثهممنيقرؤهمابحمله

آخر.وادفييكونكلامهم

كلامعلىبناءالأمةعلماءمنعالمعلىغضهمجامصبواقدأناسأنرىأنأعجبوما

هولاءحرممامدىترلنالترجصتيهماعاجلةمطالعةأنمع!معينسياقيفيفيهوقدجهآخر

الأئمة.بينالخلافأدبفهممنأنفسهم

تحتاجماملألفتهاويردشعثهايلمالذيالجامعالمعنىإلىتحتاجتكنلمالإسلاميةالأمةإن

كلمنعليهاالكفرأممفيهاتكالبتوالتي،تاريخهامنالحرجةالمرحلةهذهفيالآنإليه

.نكونأولانكونأنهيالحقيقيةحرياوصارت،جانب

ا"كا.3+حا%إإل،)\لو"،،أااش""1:الالكزونيالرلد،الأزمرجامعةفيالأزمرلةبالحوزةالفقهلهروسوقارئ!!لاميومفكرباحث8

.انرجديجاناليعنضلأ،13ص،3ج،اتفيةلجقات.البهيابن(؟)
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خلقهمنولبس(علبهاالخلقليمتحنالمفرقةالمعانييتلمسانالصادقالمسلمشأنمنليس

ويبحث،الأعذاربنلس!أندبدنهبلا)خوانهعلىوالرفعةالتيزلمجردمنيزأيجعلهمايرنكبأن

علىالواحدوالحقالجامعالمعنىثهودبذلكفغفبأ:الزلاتعنويتغاضى،الوفاقمواطنعن

،عندهضغفتولوأعحابهالمأخذمدركعالجها-إن-هوثم.والفرفةالخلاتمواطنررية

أهلوحب،!ورسولهاللهحب-كلهذلكفي-عليهغفبقد،أخطائهمفيلهممعتنر

حبيث.الحبييحيث:فيلوكما،الإسلام

بادئوعيإلى(حوجناوما،الأمةفيويثهااخرىمرةالجماعةروحبعثالىحاجةفينحن

الفرنة.ونبذالقلوبواتلافالصفووحدةالكلمةنوحيدالىالداعيةالإسلام

نفغئوةإئائففلأؤيياةئغفئفئمكفزوا)ؤائذين:بفولهالبهونعالىسبحانهاللهنبهناماوهذا

العالمبن،صلاحدينهوالإسلامدينفإن،(73:)الأنفالتميبز!ؤتنادانأزضنجييخننةتكن

نوعين:علىاطلاتأنفاعلم،ذلكنفررىاذا.صلاحاونجرفيحيلةفلاأهلهتفرقفإزا

والحق،مخطىءوالآخرممببأحدهمابل،الطرفبنبينفيهالجمعيمكنلا:نضادخلاف

أحدبخنلفولم.الفطعياتفيالمسألةكانت)ذاالحقالىالمصبرمنولابد،المسألةفيقطعأواحد

نعددجوزأنه.(ـه168)تالعنبريالحسنبنعبيداللهعنرويماإلااذلكفيالمسلمينمن

الأن:ونالفرجع،ذلكفيهـ(198)تمهديبنعبدالرحمنفراجعه،القطعياتفيالحق

.(9)(الباطلفيرأسأأكونأنمنإلياحبالحقفيذتبأأكون

منواحدالىفيهالاسيميرأنويمكن،الظنياتفيويكون،تنوعخلاف:الئانيوالنوع

ت)العثمائيالعلامةألفحنى،الاختلافورحمةالرايحريةفيهيظهرالذيوهو(الرأيين

عبدالوهابالشيخعلبهواعتمد،(الأئمةاخنلاتفيالأمة)رحمةروه!ثملاكتابههـ(780بعد

"إذا:!اللهرسوليفولالنوعذلكوفي،(الكبرى)الميزانكابهفيهـ(9لأ3)تالشعراني

اجران+.فلهفاصاباجتهدو)ذا،أجرفلهفاخطأالحاكماجتهد

.7ص(7ج،"لهنلا"!هل(1)
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اوللأخرفاظرتهأثناءالحقينغيأنمنهعاواحدكلعلىيجبطرفينبينيكونوالخلاف

اللهبننأبالولمإلاقطأحدأكلمت"ما:هـ(402)تالافعيالإماميقولماعلى،معهجداله

يحتملوقولهالصوابعلىأنهيرىالطرفينمنواحدوكل.(؟)لانهأولسانيعلىالحق

كلويجعل،بيهماالسعةيتيحالذيهووهذا،الصوابمجخلخطأتولهوخصمه،الخطا

الخلات.بقاءويقبل،لها!درهوشعحجتهاوئقفب،الآخرمقولةإلىيشمعمنهماواحد

قليل؟القطعوأنالظنقبيلمنهيإنماالبشرببنالمارةالموضوعاتأغلبأنيجدوالمتأمل

المصطلحاتأنكذلكويرىاوالحملالوضعظنيةمنواللغة،أخطاءمنالحواشيعتريلما

به،يقولالآخرقالهماعلىفرلقكلاطلعإذا:لفظيأخلافأهناكنجعلالفزقاءيضعهاالتي

أهلخلافأرباعثلاثةلانتهتالناسمم!طلحات9نفقت*لو:هـ(458)تحزمابنيقولحنى

.(2)"الأرض

عليههارونتدمهحتى:للخلافالضابطةالآدابوجوفي:هذهالخلاتطبيعةمنونثأ

حيث-السلامعلبهلموسىمعذرأفقال؟الإيمانعلى-والوحدةالأمنمتوخيأ-السلام

ؤلاييخيييتأخذلاائمائنتاقاذأفيريافغمتيتتئبغنألأضتفوازايتفنمإذمغلث)قا:لهيقول

.(19-29:!طهكاقولينرفثؤتنمإسنرائيلتننتينقرف!تتفوذانخثييثإئييراسيي

الخلافيةالمسائللكرةمراعاة؟القبلةأهلتكفيرنطاقالعلماءمنالمحفقونضيقولذلك

الغزاليحامدأبوالإماميقول،المسلمبعرضالمساسعنوتورعأ،الظية

:وتانونوصيةفيذلكمدرجأهـ(505)ت

إلاإلهلاأن"أشهد:قانلينرامواماالقبلةأهلعنلسانكتكفأنفهي:الوعيةأما-

رسولعلىالكذببتجويزهممخصلوالمناقضة،لهافاقضينيخر!حاللهرسولمحمدوأنالله

.!للها

:فسمانت4النظوأننعلنمأنفهو:القانونوأما-

.17،!"،\ج،اثلينالبايهني.الامام(1)

.04ص،المفاهيمومثكلةالأموليالمصطلح.علي،جمعة(2)
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.بالفروعيتعلقوفسم،العقائدبأعوليتعلققسم

ومااالآخرباليوموالإيمان،!حبرسولهوالإيمان،بالثهالإيمان:هي،ثلاثةالإممانوأصول

.نروعذلكعدا

النبي!عنثبتحكمآيكرأن:وهي،واحدةمسألةفيإلاالفروعفيتكفيرلاأنهوأعلم

طوائفها()1(.بسائرالأمةعليهوأجمعتالقاطعبالتواتر

بشريةطبيعةالرأيفيالخلاف

آبةهذهالخلقطبيعةوجعل.الهيئاتمختلف،والأشكالالصورمتاينالخلقفعالىاللهخلق

ؤاخيلاثؤانأزضيىالثتاؤاترخئقايايمة)ؤمن:وجلعزفقال،وعظمتهقدرتهآياتمن

.(22:!الروميفغالمينكاتايابذيلثيخيإنؤائؤايخكثمائميتيكئم

مباينةوالمداركالعقولبينباينأنالصور-بينخالفكما-تعالىحكمتهمنوكان

علىيحعلهمأنعلىسبحانهقدرتهمع،والتصوراتالأحكامفيأصحابهاآراءاختلافتوجب

قنإلافختيفينيرائونؤتاؤاجذةافةالثالهنلخغلزبلثشتاة)ؤتؤ:تعالىاللهيقول،ذلكغير

.(911-181:!هودكاخفففنم9!بذيلثزثلثزجنم

المؤديةالظراعتباراتوتعدر،الفكرمداخلتنوع:العقليالاختلافهذامظاهرأبرزومن

التفكير.عمليةتفعبطالتيالعلميةالمناهجتفاوتإلى

الإسلامتاريخفيالعلميةالخصوماتعنلمحة

فيثماوأصولهمقواعدهمفيالإسلامعلماءاختلاففيالبشرلةالطبيعةهذهظهرتوقد

ومسائلها.القواعدهذهجزئيات

سعدبنالليثالإمامرسالةمنواضحهوكما:بوضوحاققدمينفيذلكثلنرى

عليهاشتملتاماوكان.(2)إليهمالكالإمامورسالة،هـ(179)تمالكالإمامإلىهـ(17ه)ت

(؟)

(2)

الكناب.خدمة!.رالزفد!اكهـصلاميينالنفرقةليمل.الغزاليالإمام

بعدما.وما83ص،3ج،الموقمينأعلام.القمابنانظر
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بينهما-مسائلسياقفيالخطابوحسنوالتوقيرالأربعظيممن-

وخلفأ.سلفأالأئمةبينالخلاف

فيالسائدةالسعةهو

نسميهأنيمكنماقولدأحيانا--تشدأنتلبثلاالثرلةالطبيعةهذهأنغير

وأفيهيقفدواأنيوغلابكلامبعضهممنالعلماءبعضفيهاينالالتي،"العلمية"بالخصومات

دينأ.مجعلأن

أحمدالإمامقالحتى،الحديثوأهلالرأيأهلخصومةمثلأ--ذلكفصن

بيننا".فمزجالافعيجاءحتى!للعنونناالرأيأهلنلعن*مازلنا:هـ(42)تا

اللهرضيعباسابنالأمةحبروصدق(ذلكلأعياناتتتبعهزهبالو؟واسعبابوهذا

بيدهنفسيفوالذي؟بعضعلىبعضهمتصدقواولاالعلماءعلم"استمعوا:يقولحيثعنهما

زروبها")1(.فيالتيوسمنتغايرأأشدلهم

إلاشيءكلفيوالقراءالعلماءبقوليؤخذ:هـ(ا31)تريناربنمالكالإمامقالولذلك

.(2)"ضعبفيبعضهمقوذ

عيهزلكيتببنحتى،أحدئحرلحفيهئقبللماعدالهثترجل*كل:أحمدالإماموقال

.(3)جرحهيخريحتللابأمر

مامخووذلك:فيهمالناسبعضكلاممنالناسمنكثيرينجآ!ولم:البخاريالإماموقال

قبلهم،كانمنوكذلكاعكرمةفيالشعبيوكلاماالشعبيفيكلامهمنإبراهيمعنيذكر

إلاأحدعدالةسقطتولا،ذلكإلىالعلمأهليلتفتولم.والنفسالعرضفيبعضهموتناول

.(1)كثيرهذافي.والكلاموحجةثابتببرهان

(3)

؟62ص.وفضلهالعلمييانجامعجدابرابن

الابق.المرجع

.273ص،7ج،اتهذبتهذبحجر.ابن،العتلافى

.؟اص،الامامخلفالقرا.ةجز.
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المعرلةوتقدمالفكرحركةفيودور.الرأيفيالاختلاف

وارساء،العلومنوليدفيسببأكانمابفدرالأمةفيسيئةظاهرةالعلماءبينالنزاعيكنلم

وأبوابها.مصطلحاتهاوتحرير،قواعدها

ماكونتاكبيرنينمدرستينوالحنفيةالثافعيةبينالنزاعأخرج:مثلأ--الفقهأصولففي

واس!تقرارالعلمهذاتطولرفيالمعؤلهماكاتاالفقهاء"*أصولو"المتكلمينبأصولئضى

مسائله.وقىلرمصطلحاته

يريالأول.النصمعالتعاملفيمنهجين:الحديثوأهلالرأيأهلبينالنزاغوئدكما

عموماتعلىاعتمادأ،الضفقدانبعدإلاإلبهائلجألاضرورةوالرأيالقياس

واتعاتعلىالنصوصدلالاتلتوسيعمدخلأالثرعيةوالعللالقياسيخذ.والثانيالموص

.يومبعديومأتتجددالتيالأحوال

المجتهدينالأفمةبينالخلافيخهاكرقدالشرعيةالأدلةمنالمشبطةالفقهمسائلإن

خلدونابنالعلامةيقولكما-وقوعهمنلابدخلافأاوأنظارهممداركهمباخلات

تصحيحلبالعلماءبينالماظراتوجرت،عظيمأاتساعأالملةفيزلكواتسع-(ـه808)ت

فيالأئمةمأخذبيانالمناظراتهذهفيوكان،أصلوهاالتيأصولهمعلىأئمتهممذاهب

اجتهادهم.ومواتعاخلافهموثارات،لهااشنباطهموطرلقةمسائلهم

كيفيةبهئعرتعلم:بأنهعليفوهوتد،(الخلاف)علميسصكيرعلمكلههذامنوخرج

الخلافية.الأدلةوقوادحالثبهودفعالرعيةالحججإيراد

يحاجكماالأحكاماستباطإلىبهايتوصلالتيالقواعدصرفةمنالعلمهذالصاحبولابد

تلكلحفظإليهايحتاجالخلافوصاحب،للاشنباط:إليهايحاجالمجتهدأنإلا؟المجتهدإليها

بادلته.المخالفيهدمهاأنمنالمسائل

كابهـ(432)تالحنفيالدبوسيزيدأبوالإمامفيهألف،الفاثدةجليلعلموهو

القصئارابنوالإمام،)المأخذ(كتابهـ(505)تالافعيالغزاليحامدأبووالإمام،()اتعليقة

الشافعيالبيهقيالحافظالإمامفيهألفكما،(الأدلة)عيونكنابهـ(397)تالمالكى
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حيفةوأبيالشافعيالإمامينبينالخلافيةالمساثلفيهجمع،()الخلافياتكنابهـ(584)ت

.(؟)تعالىاللهرحمهما

كته،فيالافيالإمامعد(الهجرةمناثانيالقرنفيالململهذاالأولىاللبنةنجدإنابل

)اختلاتكتابوهو-يوسفأبيعنليلىأبيوابنحنيفةأبوفيهاختلفماكتابمخو:من

وكتاب(عهما(اللهرضيمسعودبناللهوعبدعلي)اختلاف.وكتاب،-(العراقيين

أيضأ.يخرهعدذلكمنشيئأونجدويخرها.(مالكمعالافعى)اختلاف

العلميالأمةتراثإلىعابرةنظرةفإن،الردودمنالعلميالاختلافيثيرهمايخفىولا

بذكرلمذهبتاييدأإما:الأئمةبينالخلافمسائليتناولمنهكيرأجانبأأنعنلناتكشف

عرضأأو،لهاولقيقأللماتلمخرلرأأو،أرلهفيبالقدحآخرعلىأوردأ(والراهينالحجج

فيها.ومآخذهمالأئمةلمسالك

منبعفهمعلىردودهمفيالأئمةنفسياتنستطلعأن-وسهولةيسربكل-ونستطيع

جاءنافمن،عليهتدرناماأحسنوهو،رأيهذا"علنا:اللهرحمهحنيفةأبيالإمامقولمثل

أحق.كانمنهباحن

)بلي:قالتناظر؟كنتأما:ولدهلهفقال،نهاهالمسجدفييناظرحمارأولذهرأىولما

بخرجأننودكنابل،الخصملسانعلىالباطليخرجأنمنالطيررؤوسناعلىكأنكناولكن

.(2)(فنعم:كذلككتمفإذا،فتبعهلسانهعلىالحق

.278-276ص،2ج،العلومابحدعديق.،خانحن(1)

2.ص،خيفةو!امامال،.دمحمزمزأبو(2)
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توطئة:

فيهاختلفتفقد،الإسلاميالفكرفيواسعأحيزأشغلت،نادرةفذةشخصية:تيمتةابن

ومفي،الإسلامشيخ:مادحيهعدفهوهذا.يوفاحتى،بعدهمجاءومنمعاصريهآراء

ضلهأعبد:قادحيهعدوهو.عمرهوفرلد،دهرهوأوحد،السنةوناصر،الأمةومجتهد،الأنام

.الإسلام"شيخيسميهمنتكفيرإلىبعفهمعدالأمروصلبل..وأزلهالله

والذمالاءتراثتفهمفيالماخرونواخلف،الرجلمنالمواقفتباينتهذاأجلومن

علمي(إطارخلالمنذلكفهممخاولحينحدتهوتزولوطأتهتخفالتباينهذاأنيخر؟هذا

ماوأن،ويصيبيخطئبشروأنه،الأمةعلماءأحدهوتيمئةابنالإمامأناعتبارنافيواضعين

معصومأ.لي!كونهضرورةوالررللأخذقابليخرهمعفيهيحتف

مواردهماتفهممحاولةهومابقدرالقدحأوالمدحمادةجمعبصددلش..البحثوهذا

يزديالذيالعلميالمنهجمن-اتعادهأو-ذلكاقترابومدى،وظروفهماوبواعثهما

عن-مظاهرهمنكثيرفي-البعيد،المفطربالخلافمننرىماملإلىبهالجهلأوتجاهله

العلمية.المظومةإطار

مانجاهلمع-محضباطلأومحضحقأنهاعلىالخلافيةالعلميةللمسائلالتاولوهذا

ماعلىدالةعقيمةوطريقةساذجتناول-ضعيفأوقوياحتمالمنالأخرللطرفيكونقد

أنهكما،جهةمنالألفاظدلالاتووجوهللأحكامالدتيقةالمداركعنالفهمغيابمنوراءها

خلافهم.مسائلمعتعاملهمفيالسلفلمنهجمخالفأخرىجهةمن

علىالاشىئنثثأإذ؟والمخالفينالعلماءأقدارصرفةعدمعننابعفهو:ثالثةجهةومن

وكأن،وإدراكأفقهأمجدهاوصانعيالأمةحضارةبناةمنسواهعماوئغئببعيةعالماتباع

يئر.لاأولعرحيثمننفهويذمأتبذلكفيظلم،غيرهعنعقمتالأمة
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والصوفية:قيمئةابن

وترجمته؟الإسلامشيخمدحسياقفيالصوفيةالمعانيمنلثئأفيهتلمسبمثالونقدم

منكثيرفيتغييبهمامحاولةأو-الكارهأوالمحبغيابمدىعلىلناعنوانأيكونحتى

الصحيحة.التاريخيةالرؤيةجوانبعن-الأحيان

أحمدالدينعمادالعلامةالزاهدللامامللأبرار(والانتصاروالاعتبار)التذكرةبرسالةونبدأ

يعظمهتيتةابنالإماموكان،هـ(171)تالجزاميينشيخبابنالصروفالواسطيإبراهيمبن

.وقدالسالكالقدوةالعارفالإمامشيخنا:وصفهفيوكتب،وقتهجنيدهو:عنهويقولوئحئه

الأمة،الإمامالسيد:وشيخناشيخهمبحضرةاللائذينمنويخرهمالعلماء..)السادةإلىأرسلها

الظاهربينالجامع،الذائقللطالبالشرعيةبالأصولوموصلها،الحقائقعنالفاتق..الهمام

علينااللهأعاد..الدينتقيالإمامالثيخ..قاطنالعلافيوقلبهظاهرأبالحقيقفيفهو؟والباطن

.(بركته

السماحوعدم،الشيخحولالشمللمعنتحدث(الفسصوفية-ترىكما-وهي

الواسطي:يخهايقول،الصفبزعزعةمحاولةلأي

قلبهلاتصاف؟الباطنالشطروفاتهالظاهرالثطرلهحصل:علمهفيينفذلمإذا+فالفقيه

إلىالنفوذطلبجميعآعلينانيعيف..رولجلاوالقلوبلينعنوالتلاوةالعبادةفيوبعده،بالجمود

ذلك:وبعد.الحديثفيجاءكعا،نراهكأننالنعبده؟الإيقانبذوقولقائهالمعبودقربحضرة

أيامهصرفةعلىبالعكوف،سرفيوسرأ،غيبفيغيبأ!ىاللهرسولبلقاءالدارهذهفيالحظوة

أيامه،وفي،!معهكأنهاالغيبفيعياناتراه،إليهشاخصةالبصيرةفتبقى،واتباعهاوسننه

نصرته.فينفسهمناستطاعماويبذل،دينهعلىفيجاهد

سر،فيوسرأ،غيبفيغيبأبقلبههربهيلقيأنلهئرتجىالنفوذطريقفيسلكمنوكذلك

رقيق(ستروراءمنبقلبهالحقائقفيرى،اليقينيوالتعظيموالخثيةالمحبةمنقسطأالقلبفئليزق

العظمةأنوارمنيغمرهماالسترذلكوراءمنقلبهإلىويصل،"بالنفوذ"عنهالمعثرهووذلك
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علىزائدةأخرىكيفيةلهويبقى،العبداكتسبهالذيالعلمفيتنور،والكمالوالهاءوالجلال

والإسرار.+الإعلانفيوالقوةوالأنسالبهجةمن:المعهودةالكيفية

واستجلبوا،ممكنبكلرضاهعلى"واعملوا:ال!ثيخرضااشجلابعلىلهمحاثأيقولثم

نبعالعصرفيوال!ثهداء،شهيدأيكونهذامثلفإن؟عليهقدرنمبمهماإياكموحبهلكموده

الأذكياءلهايفطنوربما(أزكرهاولاأكتمهاخموصيةلكمرجوتمحبتهلكمحصلتفإن،لمثله

ترزتواأن:هيالخصوصيةوتلك.يح!صفعكمأكملاكيبذكرهانفسيسمحتوريما،فكم

للسلدالثيخمحبةبواسطةيسريإنماذلكفإن؟تعالىاللهمعالمحمديالخاصنصيبهمنقسطأ

ويينبينهمماقسطألكمبذلكفأرجو،وخاطرهقلبهوحفظمعهبت!ليهالشيخمحبةالمريدواستجلاب

دعالى.الله

عمرالدينسراجاليخعندأيضأبجلاءيظهر:الرسالةهذهفينراهالذيالصوفيالعسهذا

ابنعنيقولفهو،(تيمئةابنماقبفيالعلية)الأعلامكابهفيهـ(749)تالبزارعليابن

فيدخلفإذا،الإحراملكبيهرةإتيانهلهيبةالفلوبتخلعتكادبالصلاةأحرمإذا"وكان

وشرةا".يمنةيملهحتىأعضاؤهترقعدالصلاة

)العقودكتابهفيهـ(474)تالهاديعبدبنمحمدالدينشمسالحافظالإمامأيضأوزكره

علمالحافظالشيخعن-ناقلأبفولحيث،(تيمئةابنأحمدالإسلامشيخمناقبمنالدرية

تبلجماعةآ"وجلس:تيميةابنوفاةبعدذلكبعضواصفأهـ(739)تالبرزاليالدين

ففعلنالنساءمنجماعةوحضر،انصرفواثموتقبيلهبرؤيتهوتبركوا،القرآنوترأوا،الغسل

الماءجماعةوشرب..للتبركوعمائمهمماديلهمنعثهعلىالناسوألقى..انصرفنثمزلكمثل

كانتالتيالطاقيةإن:وقيل،بهغسلالذيالسدربقيةجماعةواقتسم،غسلهمنففلالذي

بسببعقهفيكانالذيالزثبقفيهالذيايخطإن:وقيل،درهمخسئمائةفيهاذفعرأسهعلى

ختملهوختم،وتضرعوبكاءضجيجالجازةفيوحصل،درهمأوخمسونمائةفيهذفعالقمل

والبلد.بالصالحيةكثيىة
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عنأجولتهفي(!734)تاليعمريالناسسيدابنأبوالفتحالحافظالعلامةذلكمخووذكر

فيهـ(739)تالجزريإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس.والثخأيبكابنسزالات

بنالحافظ.والإمامأبناثه(منوالأعيانا!ابرووفيات،وأنبائهالزمانحوادث)تاريخكتابه

.(الثمانيةالمائةأعيانفيالكافة)الدرركتابهفيهـ(852)تالعسقلانيحجر

عليهوافنينومحيهتيعيةابناليئمادحيمنوغيرهمالأئمةعنوغيرهاالنقولهذه

علىمسيطرة،أسلافناعصورفيسائدةكانتوروحهاتصوفحعقةأنعلىبجلاءتطلعنا

كانمابقدر-أعلأالقومعدواردأبكنلمبالكليةذلكطرحوأنومذاهبهاتياراتهامختلف

شوائب.منبهعلقمماوتنقتهمسارهتصحيخالمقصور

مخالفيه:منتيمئةابنالإمملامشيخموقف

مسألتين:خلالمنمخالفيهمنتيميةابنالإمامموقفتفهمونشطيع

العذرمسألةعلىتأكيدهوهو،وردودهكتبهفيبوضوحظهرفريدأمسلكأسلكأنه:الأولى

حولهاوأثبرالعلماءفيهااختلفمسألةيناقشيكادفلا؟بهئمذرمماوغيرهماوالتاولبالجهل

نأعلىوينبه،العذرقضيةعلىويركزإلا،بسيهايعالتليأوالتفسيقأوالتكفيروكثر،الزاع

والمفى،والتشخيصوالتجرلداوالجزئيوالكلي،الثخصوكفرالوعكفربيننرقأهناك

يرلد،ماغيرعلىوالبدعةوالفسقالكفرذكرفيكلامهيفهمأنئحذربذلكوهو.والذات

.فيةمواضعفيقررهالذيالمحكمإلىيردهأنذلكمنموضعفيكلامهعليهاشتبهمنويرشد

فئطقق،كفرأيكونقدالقولأن:زلكفيالأمر"وحقيقة:اللهرحمهتيميةابنال!ثيخيقول

مجكملاقالهالذيالمعينالئصخصلكنكافر.فهوكذاقالمن:فيقال،صاحبهبتكفيرالقول

تاركها.يكفراليالحجةعليهتقومحتىبكفره

أفؤاذياكفونائذين)إن:يقولوتعالىسبحانهاللهفإن؟الوعيدنصوصفيكماوهذا

الوعيدنموصمنونحوهفهذا،(01:)الن!اءتازا،ئطويهئميخييأكفونإثخاطفضاائيتاقى

لجوازابالنارالقبلةأهلمنلمعينيشهدفلا؟بالوعيدعليهيشهدلاالمعينالشخصلكن،حق

منيتوبوقد،بلغهالتحريمبكونلافقد؟مانعثبوتأوشر!لفوات:الوعيديلحقهلاأن
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تكفربمصائبئتلىوقد،المحرمذلكعقولةتمحوعظيمةحسناتلهتكونوقد،المحرمفعل

.مطاعشفيعفيهيئفعوقد،عنه

الحقالمعرفةالموجبةالضوصتبلغهلمالرجليكونقد؟فائلهابكفرافيالأقوالوهكذا

يعذرهشبهاتلهعرضتيكونوقد،فهمهامنيتمكنأولمعندهتثتولمبلغتهتكونوقد

وتعالى-سبحانه-اللهفإنوأخطاالحقطلبفيمجتهدأالمؤمنينمنكانفمنبها.تعالىالله

أصحابعليهالذيهذا.العمليةأوالظردةالمائلفيكانسواء،كانمنكائاخطأهلهيغفر

.الإسلامأئمةوجماهيرومله،!،النبي

أخر-ونوع-بإنكارهايكفراليالأصولمسائل:وتسمته-نوعبينالتفرلقفأما

الصحابةعنلاأصللهليسالفرقفهذا-بإنكارهايكفرلاالتيالفروعمائل:وتميته

منوأمثالهمالمعتزلةعنماخوذهووإنما،الإسلامأئمةعنولابإحسانلهمالتابعينعنولا

.(؟)*ضقاقتفريقوهو،كت!بهمفيالفقهاءمنزكرهمنتلقاهوعنهم،الب!عأهل

-كيرةأجانفيتجاهلهأو-الفريدالمسلكهذاإهمالأدىإذ؟يحذرهكانماكانوقد

فثار-هو!حموذاموهذلكفيسواء-يريدمايخرعلىوفهمه،يحتملهلاماكلامهتحميلإلى

غيرلحىكلاقهاتبعهممنكثيروفهم،يكفرهمأنهمنهمظأالاكابرفيلوقيعتهخصومهعليه

الحابلواختلط،الحدادبالألسنةوسلقأونكفيرأوتفسيقأتبدبعأالأكابرفيفوقعوا؟ه!و

أهلوبينليهمالقوموصنع،غيرهولاتيمثةابنالإمامبهايقوللامذاهبونتجت،بالنابل

معتيمثةابنالإسلامشيخسيرةأنمع.الخلفولاالسلفيرفهالمحواجزوحديثأقديمأالعلم

بجلاء.سنراهكما،البعدأشدذلكعنبعيدةالعلماءمنمخالفيه

هلك.بينهمادخلمن؟المقصكطرفيالعلماءأن:الثانية

يدعوأنوبين،مالكهفيهدقتاتجهدهباجتهادارتآهرأيأالمالميتقلدأنبينفرقفهاك

أدرىالعلماءإز؟معرفةأوإدراكغيرمنعليهويعادييواليثملهتلميذأوتابعأومقلدإليه

رحمةالعلمكانولذلك،النظرومضايقالاشباطبمسالكوأعرف،والوفاقالخلافبمواقع

.07-6هص،والةالكلنابفقهفيالماردنجيةالمافل0،نبمبةابن(1)
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تركهولمالعلمبوتقةفيينصهرلمممنبعضهمبأقدارأعرفالمجتهدونوكان،أهلهبين

وخفياتها.جلياتهابينيفرقولم،ودقيقاتهاالمسائلعولصات

(بالوفيات)الوافيكتابهفيهـ(764)تالصفديأيبكبنالملاحالعلامةذكرهماذلكومن

زمانه،أذكياءمن)وكانهـ(671)تالشافعيالمرحلابنالدينصدرالعلامةالإمامترجمةفي

-(يخرهتييةابنالدينتفيالثخبمناظرةبقومالشافعيةمنأحديكنولم،فاظرأفصيحأ

صدريافيكالمسلمينعزاءاللهأحسن:وفاتهبلقهلماقالأنهتيميةابنالإمامعنيذكر

.(1)"،الدين

ت)الباجيالدينعلاءالعلامةالإمامالضيخترجمةفيأيفأالسبكيابنالتاجويذكر

فيالنوويالإمامورفيق،الكلامعلمفيالأشعريبمذهبالأرضأهلأعلموكان-هـ(471

الدينعلاءالثخفأخذابلفظةيديهبينيجيرولمعظمهرآهلماتيمئةابنالثيخأن-الطلب

وظيفتي:أنا؟يديكبينيتكلملا*يمثلي:يقولتيميةوابن،معك"نبحث"تكلئم:يقول

.(2)"كنمالاستفادة

ت)الحليالمطقرابنالدينجمالترجمةففي..ذلكمنأبعدهوماإلىالأمروصلبل

الشة)منهاجفيتيغةابنالإمامعليهردوالذي(الكرامة)منهاجصاحب-الثيعيهـ(726

يعلق،العسقلانيحجرلابن(الكامنة)الدررمن-(والقدريةالشيعةكلامنقضفيالبوية

:فيقولبخطههـ(209)تال!خاويالإمامتلميذه

تيمئةوابنهواجتمعحجلماالمطهرابنأنبلغهأنه-برحمهاللهتغمده-شيخنالي"آقال

)ابنتسيهالذي:لهفقال؟هذاياتكونمن:لهفقال،كلافهتيمثةابنفاعجب،وتذاكرا

وبماسطة")3(.أنسبينهمافحصل(المنخس

المتعلم.منقبئهوليسالعالمومنهبئ،للمقلدينكلامأيكونأنيصلحلاالمجتهدينكلامإن

شديدحن!بليأعالمأوكان،أحمدالإماممذهبعلىتعلمبل،مجتهدأيبدألمتيمةابنوالإمام

(1)

(2)

(3)

.62هص،اج،والةالكابلقهفيالمارريخية،لملألل،تيةابن

.243ص،؟.ج،الابقالمرجع

.159ص،2ج،الابقالمرجع
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لهكانت:الاجتهادنفسهمنآنسإذاحتى،ويحصليثعلومضى،لمذهبهوالاتباعالحب

التيالعلميةالمظومةيهدمأنقطيحاوللمولكن،مذهبهوغيرمذهبهفيهاخالفاختيارات

كمايختارونالذينوالمجهدينالعلماءمنغيره-تخرجزالتوما-وأخرجت،أخرتجه

فكر.كماويفكروناختارا

للتلاقحعاملأبمرالعلميالنزاعإذ؟نزاعاتهافيحتىنفسهامعتتفاكلالعلميةالجماعةإن

العلماءمنوغيرهتيمثةابنبينالخلافكانولذلك.الحججواستباطالمداركوفهم،الفكري

التوازنصغإلىأقربالمختلفينمذاهبوكانت،فيهوجدالذيالعلميبالإطارمحكومأخلافأ

صرفأ.باطلأأومحضأحقأكونهامنوالوسطيةالعلمي

والتوقير:الديرينافيانلاوالاعتراضالافياد

قدالجامعللمعنىإدراكهمأن:-يخرهمعنبهاامتازواالتي-الأمةعلماءمحاسنمن

ماإذاحتى،وكدراتهاحظوظهامننفوسهملتخليمىساعونوهم(قلولهمبمجامعأخذ

الجامعالحقإلىيفئماسرعانفإنه،المخالفعلىردأالعلصيةاتسألةفيالحدةأحذهمأخذت

الإسلامي؟الدينطبيعةهيهذهلأن؟المفرقالمعنىعلىعندهذلكويغلبالإيمانيةالأخوةمن

نروعه.منفرعلإفباتمحاولتنافيالأصلنفيعأنئعقللاإذ

علىقائمأالعلماءمعالتعامليجعل،النقصعيهااستولىالتيالبشرلةالطبيعةفهمإنثم

منعالممعتعاملومن،-غيرهعنفضلأ-العالميخطئأنالطيعيفمن،الأساسهذا

ئغدأننبلأالمرةوكفى.غيرهيظلمأنقبلهوظلمهفقدايهملاأنهأويخطئلاأنهمنطلق

معايبة.

فلاولذلك،الكونيالقانونهذاإطارعنيخرجلملكنه،فذعالمتبمئةابنالإسلاموشيخ

في*الإسلام"شيخيسمبهثمأحيانأ-بشدةويشنعبل-عليهويردينتقدهمننرىأنعجب

وأتناقضأ-التأملعند-الحقيقةفيهذاوليس(القديسينبنعوتوينعتهأخرىمواضع

وحكاية،علهاالنقصلاستيلاءوتأكيد،البشرلةللطبيعةوصفهومابقدر،اضطرابأ

.أخرىمواضعفيالذمتقتفيالتيوتلك،مواضعفيالمدحتقصيالتيللأوعات
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المفى.هذاتجليةعلىيساعدناتيمئةابنالشيخمنهـ(748)تالنمبيالإماموموقف

تؤالأ"كان:نيميةابنالإسلامشيخترجمةأثناءالإلهلام(تاريخ)ذيلفياللهرحمهيقول

ومنالأغيار.مداراةوعدموإتدامسطوةذا،لائملومةاللهفيتأخذهلا،المنكرعننقاة،بالحق

فيه،التغاليإلىينسبنىوخالفهنابذهومن،وصفهفيالتقصيرإلىينبنيقدوعرفهخالطه

شجاعتهوفرطعلمهسعةمعفإنه؟كلا(العصمةفيهأعتقدلاأننيمع.كذلكالأمروليس

وشظفوغضب،البحثفيحدةتعنرله؟البشرمنبشر:الدينلحرماتوتعظيمهذهنهوشلان

بهمورفقالخصوملاطففلو-والله-والا.تونفورأالنفوسفيعداوةلهتزرع،للخصم

لعلومهخاضعونوائمتهمكبارهمفإن؟إجماعكلمةلكان:المكالمةوحسنالمجاملةولزم

خطئه.نجدورمقرون،وذكائهبشفوفهمعترفون،وفقهه

بفضلهوالازدراءبهالاستخفافومحبزاهمشعارهمالذيالعلماءبعضأعنيلست

ولاكلامهفهمواولاتصانيفهفيينظرواأنيخرمنمهونالواوكفروهاستجهلوهحتى(والمقت

العقل:وطرلق.بعلمعليهويردهف!منيقدمنهموالعالم.المعارتفيالتوسعمنتامحظلهم

الجميع.اللهرحم،الأقرانبينشجرعماالسكوت

خاضعونوأعداؤهفأعحابه؟تلمينبأهيوضحأنأو،كلميقدرهعلىينبهأنمنأقلوأنا

ويثجاتحاتميجودهوأن،لهنظيرلاوكنزلهساحللابيروأنه،فهمهبسرعةمقرون،لعلمه

معذور،فيهاومقتمدهمماجور،فيهامنصفهم:وأفعالأأخلاقأعل!ينقمونقدولكن.خالدية

الأمور.ترجعاللهوالىمغرور.وغاليهم،مأزوريخهاوظالمهم

امرءأاللهفرحم.الإجماعفيوالحجة،للرسلوالكمال(ويتركتولهمنيؤخذأحدوكل

لهماستغفرثم،وفهمتؤدةأقاويلهممفايقفيوأممن،بحلمصمتأو،بعلمالعلماءفيتكلم

الأئمةكبارعذرتأنتوان.يدريلاأنهيدريولا،يدريلافهو:!الا،المعذرةنطاقووسع

.الإنصافوعدمبالهوىنفسكعلىأتررتفقد:مفرداتهفيتيمئةابنتعذرولامعضلاتهمفي

الإنماتعدمعلىيحملهموالغضبالهوىفإن؟العالمأعداءبذماعتبارلاأنهريبولا

بل،هتاتهتغطيةعلىيحملهمالحبفإن؟فبهوالغلاةخواصهبمدحاتجارولا.عليهوالقيام
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بالقطتكلمونالذين،الطرفينمنواتقوىالورعبأهلالبرةوإنما.محاسنيعدونهاقدإنهم

وآبائهم.أنفسهمعلىولودثهويقومون

التامةخبرتيمعأصلأ..بوجهمالأولاجاهأولارنيافيهقتهماعلىأرجولاالرجلفهذا

فيمغفورةلهذنولأوأبرز،ففاثلهوأدفنمحاستأكلأنعقليولادينيفييسعنيلاولكن،به

إذاويرحمناعنهويرضىلهيغفرفالثه.وجودهعلمهمجرفيمغمورة،وصفحهتعالىاللهكرمسعة

فيهاخطأهأنآنفأأبديتقدونرعيةأصليةمائلفيلهمخالفأنيمع.إليهصارماإلىصرنا

أوزيتقدأنيمعالموعد.والله،وسعهوبذلقصدهحسنعلىتعالىاللهيثيبهقدبل،مغفور

عدفأنا؟الفريقينبينتعبتوقد.اللهفحسبي،وأضدادهأصحابهمن-فيهلكلامي-

."واللهكلآمكئر.مسرف:عدوهوعند،مقصر:محبه

)النميحةببفعسنينوفاتهقبلتيثةابنالإسلامشيخإلىأرسلقدالذهبيالإماموكان

أولها:فييقول،(الذهبية

قلةعلىواحزناه.إيمانيعليواحفظ،عرتيوأقننارحخييارب،ذلتيعلىدنه"الحمد

،البكاءعلىيعاونوتيمؤمنينإخوانإلىواشوقاه،أهلهاوذهابة!لاعلىأسفاهوا،حزني

درهموجودعلى؟آ،الخيراتوكنوزالتقوىوأهلالعلممصابيحكانواأناسفقدعلىواحزناه

مؤنس.وأخحلال

نرىكمإلى،عيبهعنالاسعيوبشغلهلمنوتبأ،الناسعيوبعنعيبهشغلهلمنطوبى

وتذموعباراتكوشقاشقكنفسكتمدحكمإلى؟عيكفيالجذعوتنسىأخيكعينفيالقذاة

.*..الناسعوراتوتتبعالعلماء

نأكما،وفضلاءوعقلاءصلحاءفيهم-والله-"وأعداؤك:آخرهافيقالأنإلى

وتتفععلانيةتسبنيبأنمنكرضيتقدوبقر.وعوروبطلةوجهلةوكذبةفجرةفيهمأوليائك

نإليالويل،الذنوبغزيرالعيوبكثيرفإني،عيوبيإليئأهدىامرءأاللهرحم،سرأبمقالتي

..وهدايتهوترفيقهومماتاللهعفوودوائي..الغيوبعلاممنفضيخيووا،أتوبلاأنا

أجععين.وصحبهآلهوعلى،النيينخاتممحمدسيدناعلىاللهوعلى،العالمبنربدثهوالحمد
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العلامةدعاأحيانآ-التاقضلثهدرجةإلى-وحيادهتجردهفيالعميقالموقفوهذا

:فيقول،هذهالتناتضدعوىدفعإلىهـ(135.)تالأزهريالبهانييوسف

تيخة،ابنأحوالمنيعلمهماحكىولكنه؟تناقضأفيهأجدفلم،بعقليوزنته"وقد

منشيءزلكفيولي!،والذمالمدحتقضيالتيأوصافهبحسبأخرىتارةوذمهتارةفمدحه

.(1)تعالىاللهرحمهماالتناقض

للخلافالمقارتينوالتقديرالتوقيرمنالسامقةالأمثلةمنمالأنترض:المقامهذاوفي

.الحدةشديدكثيرةأجانفييكونقدالذي

ابنالثخناظرالذيهـ(727)تالافعيالزملكانيابنالدينكمالالثيئالعلامةفهذا

(الطلاقمسألةفيعليهالردفيمجلدوله،مسامحةغيرمنعقيدتهفيوحاججه،مرةغيرتيمية

كتابهفيهـ(749)تعمرالورديالدينزينالعلامةحكىفقد:ذلكومع.تيميةابنينصف

ابنالقضاةتاضيعندتيمثةابنمنمرةتنقصالناسبعضأن:(رث!بلاأخبارفيالمختصر)تتمة

"ومن:الزملكانيابنالشيخفقال(حاضرأ-الورديابنوكان-بحلبوهوالزملكاني

ترضهلولاوالله!وعلومهوكرمهوشجاعتهوصبرهزهدهفيالدينتقيالثيخمثليكون

.(2)"آبالمناكبلزاحمهمللسلف

له:هـ(763)تالثافعيالعلائيكيكتديبنخليلالدينصلاحالعلامةالحافظوهذا

رحمهيقولفهو،إليهنسبوهاأوخصوئهتيميةابنعلىأخذهاالتيالمسائلفيهاجمعتذكرة

فيهاخالفمافمنها؟والفروعالأصولفيالناستيمثةابنفيهاخالفالتيالمسائل"ذكر:الله

منالكثيرالدينصلاحالعلامة!لعدد."المذاهبمنالراجحفيهاخالفماومنها،الإجماغ

المسائل.

الإمامعنيرويوهويقولالعلائيالحافظنرىعندماالنفسيملأأنالعجبيلبثلاثم

بنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشخوسيدناشيخنا"أنجرنا:تيمتةابن

تيمتيةآ.)3(.ابنعبدالسلام

(1)

(2)

(3)

.91!"،الخلقبدالاقمانةنيالحقئوامدإسصاجل.فييوت،الهاني

.159ص،2جالئر،انجارفيالخصركمةالمظفر.بنعمر،الورديابن

.98ص،الوافر،لرر.الدينناعرابن
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شيخثبتفيالعلائيالدينصلاحالحافظبخط"ترأت:العسقلانيحجرابنالحافظقالبل

علىالمذكورالدينبهاءوسعع:نمهماخليلبنمحمدبنعبداللهالدينبهاءالحافظشيوخنا

اتبعهبمنالسالكااتحفقثيخ،تعالىاللهوبينبيتافيماوامافاوسيدناشيخنا:الشبخين

عن!سهاأنكافةالأممأترتالتي،القاهرةوالحجج،اقكاثرةالفضاثلذي،طرلهقأحن

الإمامالشيخوهو،والآخرةالدنيافيبهونفعنا،الفاخرةبعلومهاللهومتعنا،تاعرةحصرها

وارث،العلماءعلامة،الأمةبركة،الأثمةإمام،النورانيالقطبالبحروالحبر،الرلانيالعالم

،الأنامقدوة،الأعلامحجة،الإسلامشيخ،الدينعلماءأوحد،المجتهدينآخر،الأنياء

،القرآنترجمانالمستيدبنكنز،العلومبحر(المناظرينسيف،المبتدعينقامع،المنكلمينبرهان

العالمين،علىاللهحجة،المسلمينإمام،الدينتقي:والأوانالععرنريد،الزمانأعجوبة

(الحفاظعمدة،الهدىعلامة،الحقناصر،الفرقمفتي،بالماضينوالمثبه،بالصالحيناللاحق

.(1)"ةئميتابنالعباسأبو:البديعةالفنونذو،الثريعةركن،والألفاظالمعانيفارس

ونرو،ناملهفيىانصاف،العلماءلخلافواعيةتراءةإلىحاجةفيأنناعلىيبرهنذلككل

أنفسهمالخلاتاصحابم!لكنسلكأنمنأقللا-الخلافأطرافمنالمواتفاتخاذفي

طباعهم.وكرلم،نفوسهموسمو(أدبهمعظيمفي

"ينبغي:الث!افعبةطبقاتفيهـ(771)تالسبكيعبدالوهابالدينتاجالعلامةالإماميقول

بعضكلامإلىتظرلاوأن،الماضبنالأئمةجميعمعالأدبسبيلتلكأنالمسزشدأيهالك

فافعل،تدرتكبحسبالظنوتحسبنالتاويلعلىقدرتإنثم،واضحيرهانإلافيهمالناس

بماللاشتغالخيقتوانما،هذالمثلمخلقلمأخييافإنك؟بينهمترىعماصفحأفاضربوالأ

ديك.أمرمنيفيك

علىالنكيرشددالأئمةمنأحدأأنبلغكإذا:يقولالسلامعبدبنالدينعزالثيخوكان

العقاثدعلملاسيما،مرارهخلافكلامهمنيفهمأنأحدعلىخوفأزلكفإنما،أترانهمنأحد

.(2)أشدذلكفيالكلامفإن

.951ص11ج،الكاثالثرر.العقلاني(1)

.52،53ص،الأحممينمحاكمةفيالعبنجلا.الألوص.ابن(2)
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الآراءبتقييمكفيلةهيإذ؟والتطرفالشذوذمنأصحابهامخعيالعلميةالجماعةإن

وحفظبعدهالمنالدينبنقلتقوملأنهاإلأزلكوما،بهااللاثقةمنازلهاوتنقللهاوالمذاهب

علىالظنينقليشهلزموهذا.والاشنباطالفهمقواعدوارساء،جلبعدجيلأالرلعةعلوم

نأكما،قطعألهبموجبالظنيطرفيلأحدعالماخيازوليس،قطعيتهعلىوالقطعيظية

قطعيأ.كونهعنتخرجهلا-مجتهدأمعذورأكانىان-للقطعيآخرمخالفة

عيهاالناسامتحانثم،الدينهيأفهاعلىبهاوالثث،بميةعالمآراءنقلبئفوهذا

يكنلمإن-العلميةالمنظومةفيخلليقولهماكلفيعالماتباعفإن؟أساسهاعلىونصنيفهم

نقناقدنكونبذلكلأنا،وحفظهوعلمهواجتهادهذكائهفيالعالمهذابلغمابالغألها-هدمأ

ظئه.فيظيأقطعئهفيتطعيأأنزلهالذيسبحانهاللهيريدكمالا،نرلدكماالدين

والظن،القطعمنمحلهاصرفةمعبعينهامسائلفيمعينتجهدآراءتبنىببنفىقأفاكإنثم

الناسبينوبفا،كلهاالشريعةمسائلفيالمجتهدهذاأقوالعلىمتكاكلعلميمنهجبناءوبين

الصحيحصخحقدالإمامهذاوأن،مرجوحأوباطلعداهاوماالراجحأوالحقهيأنهاعلى

خى؟الإمامهذافيهاقالوماذا:مسألةكلفييقالأنإلىالحاليصلحتى،القبيحوقتح

عليه.ويعازىويوالىبهوئتصئكرأيهئعتقد

يثرحيثمن،الأمةحضارةيهدم-بعينهإمامفيالأمةبحصره-المنهجهذاإن

حضارتهابأنالأممسائرعنتميزتالمحمديةالأمةهذهإنإذ؟يشعرونلاأوومتبعوهأصحابه

عبرالمتكاثرةالمستمرةالجهودهذهكلعنخرجنافإزا،وفهمهالوحينصخدمةعلىقامت

الشريعةهذهخمائصلأخصماقضةهذاكان:بينهعالمفيلنختمرهاالمواليةالأجيال

.والأحوالالأشخاصلاستيعابومرونتهاومكانزمانلكلعلاحيئهاوهي(الخاتمة

بوضوحالمشهذالهترجممنكلعدثاهد:تيميةابنالإسلامشيخترجمةفيوالناظر

أشياءلهيذكروننجدهم:لهترجممنإبغامنوالإطراءوالمدحالعاطرالئناءهذافمعوجلاء.

سيلعلىيذكرونها-أجلهامنوامتحن،بسببهاوأوذي،العلماءمنغيرهفيهاخالف

ذلكفيأنالمتدئالقارئيظنلاخىلهوالاستغفارعليهالرحمإلىبهمارعونثمالإنكار-

والفضل.العلمنطاقعنلهإخراجآعليهالإنكار
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أولها:بقصيدةالإسلامشيخيرثيهـ(764)تالصفديأيبكبنخليلالعلامةفهذا

الففارحبالعلمبأهلضاققضىلماتيميةابنإن

فيها:ويقول

أبغضابالذياعتبارولاحبهعلىالناسأجمعقد

أيضأ:فيهويقول

فييكنولمعاصرتهمالذينالثلاثةأحدتيصئةابنالدينتقيالشيخفكان:الجملةوعلى

وهم:(شةمائةمنقبلهمولابل،مثلهمالزمان

الدبنتقيالعلامةوشيخا،اليددقيقابنالدينتقيوالئخ،تيمثةابنالدينتقيالشيخ

ذلك:فيوقلت.البكي

شكفيذاكمنتكنفلارابعلهمليسثلاثة

للتقىمشبوكلهم

تيميةابن:قلتتشافإن

يحكيمنوص!عهميقصئر

وال!مبكيالمبددقيقوابن

:منكرأيقولنراهثم

فييقعمنهاكار،معيبةالجمهورعندضعيفةأقوالأفيهاورجح،غرلبةبمسائلانفردأنه"إلا

.عندهالأدلةمنيترجحوماقصدهيعلموالله.المرجوةالنيةعدهلمامنهاوشلم،هوة

القلعةإلىمنهاودخل؟إغارةمثلهاعليهشنولا،الزيارةكصألةشيءعليهرمروما

إلىإلأمنهارجعولا،الحدباءالآلةعلىإلأمنهاخرجوما،وقلاصاحبهوجفاه،معتقلأ

.(1)(ريعلاكنشرعليهوالاءوولىالخير،باللطفوالتحقالجدباء.البقعة

تيمية.ابنالثيئترجصةانظرانمر.واعوانالعصراجان،المفدي(؟)
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،(1)تيميهلابنترجمتهفي:هـ(749)تالممرياللهفضلبنأحمدالعلامةعملوكذلك

شيخعنيقول،هـ(767)تاليمانياليافعيعبداللهأبيالثيخللعلامة(الجنان)مرآةكتابوفي

تيمية:ابنالإسلام

أقبحها:ومن.السنةأهللمذهببماينة،بببهاوخبص،فيهاعليهانكرغرلبةمسائل"وله

حامدأبيالإسلامكحجة؟العارفينالصوفيةمثايخفيوطعنه،!حالنبيقبرزيارةعننهيه

الحسنأبيوالشيخ،العرلفابنوالئيخاالقثيريالقاسمأبيالإماموالأستاذ،النزالي

مذهبه:منغيرتقدماوكذلكالأخيار.الصفوةالبهاراللهأولياءمنوخلائق.الشاذلي

وغير.الباطلةالأقوالمنفيهاعنهنقلوماالجهةفيعقيدتهوكذلك،وغيرهاالطلاقكمسألة

."مذهبهفيمعروفهومماذلك

حفظفيوبرعجعاعةمنسمع..الدينتقيالكبيرالحافظالشيخ:بأنهلهوصفهمعهذا

.(2)"ةاكذيتوقدوكان،والأصلينالحديث

الإسلامشيخبهتفردمماكئيرأئعتمدلمنفسهاالحنبليةالمدرسةأن:وضوحأالأمريزيدومما

رجبابنالحافظيقول:زلكمنبعضأمهمعاعرهمنبعضعليهأنكربل،اللهرحمه

الشيخمجبونكانوا:وفقهائهموحفاظهمالحديثأهلأئمةمنوطوائف:هـ(795)تالحنبلي

الفلاسفة.ولاالكلامأهلمعالتوغللهيحبونيكونواولم،ويعظمونه

شذوذببعضالتفردلهكرهوا:والصالحينوالمحدثينالفقهاءمنالعلماءمنكثيروكذلك

منمتأصحانجامنالعدلتضاةبعضإنحتىبها.شذمنعلىالسلفأنكرهاالتيالمسائل

.(3)"كلذببعضالإفتاء

فيذكرفإنه؟الحنبليالصالحيالقليالدينشمسالإمامالقضاةقاضي:بذلكيعنيوهو

تيهصثةابنعلىحكمالذيوهو(لائملومةاللهفييخافلا،الحقعلىمصممأكانأنه:ترجمته

.(؟)المذهبيخالفمماوغيرهاالطلاقبمسائلالقيامنبمنعه

(3)

تية.ابنالنبئترجصة،الأممارممالكفيالأبصارمالك.ففلابن،الممري

.277ء"،(ج(الابقالمرجع

.439ص،اخ،الخابلةلجقاتعلىالذيلرص.ابن
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الثويكيالدينشهابالقاضيترجمةفيهـ(0611)تالنزيالديننجمالعلامةوينقل

على-الثلاثالطلقاتوتوعبعدزوجهاإلىالزوجةيردكانأنه:هـ(0701)تالحنبلي

أبيبنأحمدخي!ثلاالإسلامشيخعليهوينكرأمرهيظهركانثم،خفية-تيصيةابنمذهب

الحنابلة.علماءمنوغيرهالحنابلةيت!فمالوفا

الجابلةومفتي()الإقناععاحبالعلامة-الحجاويموسىشيخهأنبلغنيوقد:قال

له.وغفرورحمهعنهاللهعفا.(2)"بدعائهالمحنةمنفيهكانماوأن،عليهرعا-بدمق

تيميةابنالإسلامشخخرج*قد:الدمقيالجبليالشطيمصطفىالعلامةاليئويقول

تدونلمأنهاإلا،المطلقللاجتهادبخصوصهاوتهيا،بهاتفردمسائلعدةفيالخبليمذهبهمن

الأربعة.المذاهبمسائلنروعدونتكمالهمذهبأكونهاعلى

،الطلاقفيالعددمفهومإلغاءكصألة؟لأحدبهيفتولمفيهالمناظرةبحبكانما:فمنها

ذلك.منالأكثرأووالألفاللاثبلفظكانوإنواحدةيقعوأنه

وغبر.والصالحينبالأنبياءالاستغاثةوفع،الثلاثةالمصاجدلغيرالرحلشدمخريم:ومنها

مواضعه.فيمذكورهوممازلك

أحمد.الإمامعنروايةفيهاوردولا،أحمدالإماممذهبمنالمذكورةالمسائلفليست

.(3)بهاالقوللهفليسالمذهبحنبليأنهادعى"فمنفيها.يتابعلاأنهعلىالخابلةفقهاءونص

وفضله:قدرهيسقطلااجتهادالمالمخطا

رياجعلهعنفضلا،تبيهي!وغلاالعلميةالجماعةعل!أنكرتهالذيالعالمخطأأنوكما

فضله.ينسيأوحرقهيهتكأوقدرهليسقطالخطأهذايكنلمفكذلك..عليهويعادىيوالى

منيتخذأنأرارلمنأيضاتتصدىفهي،وغرائبهمأفرادهالشواذتت!صدىكماالعلميةوالجماعة

(3)

.381ص،اج،الخابلةلجقاتعلىالذولرجب.ايت

-267"ص،؟ج،عرالحاديالقرنمنالأرلىالبقةاعانقراجممنالنمروطفالمرفطل.دصحمالد.ثنجم،الغزي

269.

.97ص،الحقفواهد.إسماعلبنيوصف،اتهانى
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!اسقاطأعراضهموانتهاكوتف!يقهمأصحابهالتكفيرمسوغاالمهجورةالاجتهاداتهذه

حرمتهم.

عليهالعلماءبعضقيامإلىغيرهفيهاخالفاليتيتةابنالإسلامشيخاتجهاداتأدتوقد

تقيالشيخالعلامة:الإسلامشيخفيبالوتيمةصرحإفممنأيفمأوتكعيرهبلوتفسيقهوتبديعه

منشبه)دفعسصاهكتابأفيهألففقد؟هـ(829)تالشافيالحسينيالحصنيمحمدبنالدين

بل،تيمتةابنالشيخلكفيرفيهصرح،أحمد(الإمامالجليلاليدإلىذلكونسبوتمردشبه

.إذلكعلىالإجماعزعم

مجوسي،كافرتيعتةابنإن:(؟)الحنفيالبخاريمحمدبنمحمدالدينعلاءالعلامةتوقال

له.كتابلاتييةوابن،كتابلهمواليهودالنصارىفإن؟منهخيرواليهودىرا!منلا

فيالحق)شواهدكتابهفيالشافعيالنبهانياسماعيلبنيوسفالشيخالعلامةوهذا

،والغلالالتبديععباراتذكرمنمكثرأيميةابنعلىالكيردد!ثي(الخلقبيدالاستغاثة

العثمانية.الإسلاميةالمشيخةوكيلالحنفيالكوثريزاهدمحمدالشيخالعلامةفعلوكذلك

وأعصاه،وأضلهتعالىاللهخذلهعبذ:تيمثة"ابن:يقولالشافعيالهثميحجرابنوهذا

فعليهذلكأرادومن،أقوالهوكذبأحوالهفسادبينواالذينالأئمةصرحبذلك،وأذلهوأصمه

الحسنأبي:الاجتهادمرتبةوبلوغهوجلالتهإمافعلىالمتفقالمجتهدالإمامكلامبمطالعة

والمالكيةال!ثافعيةمنعصرهموأهل،جماعةابنالعزالإماموالثخ،التاجوولده،السبكي

..والحنفية

متدعأنهفيهويعتقد(وحزنوعركلفييرمىبل،وزنلكلامهيقاملاأنه:والحاعل

إلى.آمينوفعلهوعقيدتهطرلقتهمثلمنوأجارنا،بعدلهتعالىاللهعامله.غالجاهل،ضال

.(2)موضعيخرفيفيكلامفيذلكيخر

الردفيالخاريالملاءعلىالخفيالتفهيالدينقلنالملامةردوانظر،129-؟28صالوانر،الرد.الدينناعرابن(1)

البى.ب!رالدينالحافظالعلامةرركذلك،؟53ص،الوالر

.ه-4ص،المينجلاه.الألوصابن(2)
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عليهللردوانتصب،معاصروهعليهأنكرهاأشياءتيميةابنالدينتقيللثيخئيتقدنعم

ذلكفيوليس،بنمنيفمنهماكلأوأنرد،والطلاقالزيارةمسالتيفيالسبكيالدينتقيالثخ

النييعني-القب!رهذاعاحبإلاويزكقولهمنيؤخذأحدوكل،أصلأوزندقهكفرهيقتضيما

سقطاته.وانحصرت،غلطاتهغذتمنوالسعيد،-!!

بل-لتهحاشا-وعدوانأتهورأذلكمهيصدرلمأنه:الدينتقيبالثخالظنإنثم

منشيءعلى-والفحصالتتبعبعد-الآنإلىنقفولمبرهانأ.عليهوأقامرآهلرأيلعله

مماذلكوغير،والأهواءالبدعأهلعلىردهعلىنقفإنما،زندقتهولاكفرهيقصيكلامه

الفضل:وأهلوالكبارالعلماءوتوقير.والدينالعلمفيمرتبتهوعلوالرجلبراءةبهئطن

.(1)"تعين

علىمنيهرةالعلميةالجماعةهئتأنوعلومهاالأمةهذهلدينتعالىاللهحفظمنوكان

العلمي.المهجفيالخلافأدبمؤكدة،هذاالشنيغقولهالبخاريالعلاء

هـ(284)تالشافعيالدمثقيالدينناصرابنالدينشمسالحافظالعلامةألفأنفكان

تراجمفيهوحثد،كافر(*الإسلامشيختيئةابنسضىمنأنزعممنعلىالوانر)الرركتابه

ابنالإماملقبواكلهم-الأحنافالسادةكبارمنسبعةمنهم-عالمأوئمانينسبعةمننحبر

."الإسلام"لثخنيفة

بشختيمثةابنالدينتقيالثخسمىممن،الأعلاممنذكرنامنآخر*وهذا:قالئم

زهدهمنعليهكانوماإماتهعلىنصممنكثيرأوأناسيئغفيرأجئأتركناولقد،الإسلام

.*وديانتهوورعه

المحروسة؟بالقاهرةالشأليفهذاعلىالمصرلونالعلماءكتبهاالتيبالتقاريظذلكشفعثم

حجرابنالعلماءهؤلاءومنالمجتهدينأخطاءمعالتعاملفيالئاذالمسلكهذافيهاأنكرواوالتي

.(2)000السبكيالدينوتاج،البلقينيعمربن4وصا،العسقلاني

.1(8!ي،العينجلاء،الألوصابن(1)

.؟)6-1)هص"الوافرالرد"الدينناصرابن(2)
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هـ(0331)تالحنبليالكرمييوسفبنمرعيالشيخالتصانيفصاحبالعلامةألفثم

شخعلىوالمدحالاءمنفيهوحثد،(تيمثةابنالمجهدمناقبفيالدرية)الكواكبكتاب

القرونأهلثناءالوانر()الردكتابإلىمضيفأ،ومحاسنهفضلهبهأظهرماتيمثةابنالإسلام

التركيزعلىوغلبتهالمتوازنالثناءتيارامتداذمثبتأ،الثخعلىعثروالحاديوالعاشرالتاسع

والمسيق.يعوالتليوالتضليللتكميرمادةوجعلهاوتهوللهاالأخطاءعلىالمذموم

والدفاعتيميةابن)مناقبفيرسالةهـ(1761)تالدهلوياللهوليالاهالعلامةألفثم

.العلوممنكثيرفيتيميةابنتفوقفيهابين(عنه

فيالجليئ)القولكتاب(نابلستريلالبخاريالخفيالدينصفيالعلامةالسيدألفثم

عليه.الثناءفيالعلماءوكلامالشيخمناقبفيهذكر،(الجبليئتيهصتةابنالدينتقيالثيخترجمة

التافلاتيمحمدالثخقرظهكما؟الثافعيالدمشقيالكزبريالرحمنعبدالثخترظهوقد

.القدسمفتيالمشلي

حافلأكنابأفألف،هـ(1317)تالحنفيالبغداديالألوسينعمانالسيدالعلامةجاءثم

شينيالعلامةكلامكلفيهجمعهـ،1297شةوأتمه(الأحمدينمحاكمةفيالعينين)جلاءسماه

غايةأسلولبفيذلككلعنأجابثم،تيمتةابنالإسلامشخفيالهيتنحجرابنالإسلام

كليهماالإمامينفيهووصف،والجوابالخطابفيالعلمأهلأقداروصرفةالأدبفي

بهما.تلبقالتيالعاطرةبالأوصاف

الئ!امخةالأعلامهؤلاءكلأنندعيأن:أنفنامعالواقعيةوعدم،لعلمائناالظلملمنوإنه

قذخهتنزلكفيقفدواأو،مخنلااتفحثمتيميةابنأمرالثخعليهمالتبسأوخفيقد

وابنكالعيني-ذلكعلىمنهمالمختلفبنالأقراناتفاقمعهذا؟مخنعرفناثمصرفةرون

شائبة.تقريهلا،واضحعلميموقففيحجر-

نفقدهاالذيالقدربنفسأبينا-أمان!ئش-تاريخنافيالثقةالاشئفقدالدعاويبهذهإننا

والأعداءالحسادتأثيرتحتكانكلهمالعلماءهؤلاءعليهأنكرهماأنبادعائنافيهنحن

والحاقدين.
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الثالث:الفصل

تيميةابنالإسلامشيخ

المباركالأقصىالمسجدإلىالرحالوشد

مهنا*إبراهيم

مة:المقلى

بعضواضوهاحزف،مزخرأنضرتيهوديةافتراءاتهوالبحثهذالكتابةالحافزكان

فيواشخدموها،بالألفاظوتلاعبوا،اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخوكتاباتفتاوىمقاصد

هناكأنلإثباتبائسةمحاولةفي،المقدسبيتإلىالقلارةمسألةفيكبهماخاصة،موضعهاغير

.الإللامفيالقدسمكانةمنقللواقدكبارمسلمينعلماء

مما،موضوعيوبشكلهيكماالحقائقإيرادهوالبحثهذاإليهيهدفمافإنلذلك

تبصيرفيالإسهامإلىويهدف،والمضللينالمزو!لنوسائلمنخبثةوسيلةويفضحيكشف

إلىالرحالشدمسألةفيالمسلمينعلماءمنجليلعالموموقففتاوىفيوقياداتهمالمسلمين

يكنلمتييةابنوأن،فراغمنتأتلمفتاويهوأن.فيهالمثمروعةوالعبادات(الأقصىالمسجد

.عصرهفيالمسلمينعلماءوإجماعرأيعنتعبيرأالموقفهذاكانبلموقفهفيمنفردأ

:المقدسبيتزيارةفيتيميةابنكتبما:أولأ

:المقدسبيتزيارةفيفصل-1

"في:يليمافيهجاء،فصلأالمقدسبيتزيارةحولاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخكب

ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قالأنه!البيعنالعحيحينفيثبتالمقدسبيتزيارة

أبيحديثمنالصحيحينوفي.هذاومسجدي،الأقصىوالمسجداالحرامالمسجد:مساجد

أجمع،بالقبولمتلقىمتفيمقحديثوهو،أخرىطرقمنرويوقد،هرلرةوأبيسعيد

السفراشحبابعلىالمسلعينعلماء6لفقو.والتصديقبالقبولوتلعهصحتهعلىالعلمأهل

.الأردنفيفلطينسفارةفيواللراساتالإعلامومرول،سكانجةرراساتغصص
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،القرآنوقراءة،والذكر،والدعاء،كالصلاة،فيهالمشروعةللعبادةالمقدسبيتإلى

.(1عتكاف")لاوا

عليهيجبهل:فيهالاعنكافأوفيهالصلاةفيإليهالسفرنذرفيمنالعلماء"وتنازع:وكتب

للافعي:قولانوهما،ثهورلنقولينعلى؟بنذرهالوفاء

حنبل،بنوأحمد،مالكمثلاالأكثرينتولوهو،النذربهذاالوفاءيجب:أحدهما-

ويخرهصا.

جنسهكانماإلاالنذريجبلاأنهأصلهمنفإن(خيفةأبيقولوهو،يجبلا:والاني-

جنسهافإن،والعمرةوالحجوالصدقةوالصيامالصلاةنذريوجبفلهذا،بالشرعواجبأ

وهو،بمحومإلاعندهيصحلاالاعتكاففإن،الاعتكافنذريوجبولابالشرعواجب

عنه.الروايتينإحدىفيوأحمدمالكمذهب

عنها-اللهرضي-عائث!ةعنصحيحهفيالبخاريرواهبمايخحتجون،الأكرونوأما

فامر.يعمطفلااللهيعصيأننذرومنافليطعهاللهيطعأننذر*من:قالأنه!حالنبيعن

جنسمنالطاعةتكونأنيشرطولم،اللهيطعأننذرمنلكلبالنذربالوفاء!حيب!نلا

أنهمع،!النبيمسجدإلىالسفرنذرلوالزاعوهكذا.أصحقولوهذا،بالث!رعالواجب

الوفاءعليهوجب،عمرةأولحجالحرامالمسجدإتياننذرلووأما،الأقصالمسجدمنأفضل

المسجدويليه!االبيمجدوييه،المساجدأفضلالحراموالمسجدالعلماء.باتفاقنجذره

ألفمنخيرهذامسجديفيصلاة:تالأنه!مالبيعنالصحيحينفيثبتوقد،الأقمى

فيالصلاةأن:العلماءجمهورعليهوالذي.الحرامالمسجدإلاالمساجدمنسواهفيماصلاة

البيعنوغيرهماوالنائيأحمدروىوقد،!حالنبيمسجدفيمنهاأفضلالحرامالمسجد

أنهارويفقد،الأقصىالمسجدفيوأما،صلاةألفبمائةالحرامالمسجدفيالصلاة"أن:!!

حولبالنصوردماالهىهناإلى.(2)"أشبهوهو،صلاةبخمسمائة:وقيل،صلاةبخمسين

الأقصى.المسجدزيارة

الباز،وأنورالجزارعامرأحادنجهاوخرجبهااعى،الفقهكاب-القاوىمجموعةأحصد.الدبننفي،نجصبةابن(؟)

،القلهارة،7ج،م9791هـ-1841،والرللطاعةالوفا.ودار:ممر،البيهةمكبة:الرلاض،1ط

.7ص،27المجلد

.8ص،27المجلد،الفتاوىمجموعة.نبميةابن(2)
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،المقدسبيتزيارة*وأما:يليمافيهوردالأقصىالمسجدزيارةعنآخرفصلأوكتب

مثل،الضلالتقصدهاالتيالأوقاتفيبزتىأنينبغيلاولكن،الأوقاتجميعفيفمروعة

بهالعرلفلأجلإليهوالسفراهناكليقفواإليهيسانرونالضلالمنكثيرأفإنالخر،عيد

إليهالسفرولي!.سوادهميكثرولا(بهميشبهألاوينبغي،رلببلامحرم،تربةهذاأنمعتقدأ

زارني*من:يروىكما،لهأصللاباطلقول.حخكاللهقذس:القائلوقول.ترلةالحجمع

وكذلكبل،بالحديثالممرفةأهلباتفاقكذبهذافإن."الجنةلهضمنتواحدعامفيأبيوزار

والسننالصحاحأهليروولم،موضوعبل،ضعيففإنه!حالبيقبرزيارةفييرىحدبثكل

.(؟)"أثيشذلكمن-وغيرهأحمدكمسند-والمسانيد

بيتإلىالسفرأما(دتها"الحمد:فأجاب،القدسزيارةعنتيميةابنالإسلامشيخوسئل

باتفاق،مشحبفصثروع،الدعاءأو،الذكرأوالقراءةأووالاعكافافيهللملاةالمقدس

:قالأنهسعيدوأبيهرلرةأبيحديثمن!حالنبيعنالصحيحينفيثبتوقد.المسلمينعلماء

.هذاومسجدي،الأقمىوالمسجد،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشد*لا

.(2)"هنمأفضلوسلمعليهصلىاللهرسولومسجدالحراموالمسجد

البويالمصجدينزيارةبنذرالوفاءوجوبعلىجوابهصرضفياللهرحمهتيميةابنوي!ثير

والثافعيكمالك،الآخرينالمسجدينفيبهالوفاءيوجبون"آفالجمهور:بالقول،والأقصى

.(3)"المفضولإلىالسفرعنيغنيلاالفاضلإلىالسفرلكون،وأحمد

بناهافإنها،سواهاماعلىففللهاالثلاثة"آوالمساجد:يليماالفتاوىمجموعةفيوكتب

ولكن،والمسجدينمسجدهإلى،الثلاثةإلىدعاونبيناإيها...السفرإلىالاسودعوااأنبياء

.(1)ا"أعوطتوالآخرين،فرضأالحرامالمسجدإلىالسفرجعل

-13ص،27المجلد،الفتاوىمجموعة.نبمبةابن(1)

.16ص،27المجلد"الابقالمرجع(2)

.19ص،الابقالمرجع(3)

.144-143ص،27المجلد،الابقالمرجع(4)
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المفدس:ت!يفييالزكارةبقصدي!لاالوحبدالمكانهوالأفصالميجد-2

المجدسوىللعبادةيقصدمكانالمقدسبيتفي+وليس:يليماالموضوعفيتيميةابنكتب

يعلم!النبيكانكما-علهموترحمعلهموستمالموتىقبورزارإذالكن،الأقص

+السلام:أحدهميقولأنالقبورزارإزاأصحابهيعفمكان!النبيفإن،فحن-أصحابه

.(1)"لاحقونبكماللهشاءإنوانا،والمومناتالمؤمنينمنالديارأهلعليكم

قييةابنوأعاد.(2)"أمرحيسمىمكانالمقدسببيت"وليس:يليماكتبآخرفصلوفي

أصحابمخالفةفيالمشقيمالصراط*اقتفاءكابهفي،بالمسجدالأقصىتسميةعلىالتأكيد

وماذاالمقدسبيتإلى،عنهاللهرضي،الخطاببنعمرمجىءحادثةأوردعدما،الجحيم

قبليفيفباهالمساجدعدورلنافإن،المسجدصدرفيانجه:عمر*فقال:وتمببها.فعل

كله،للمسجداسم:والأقصى،(3)الأقصى:اليومالعامةمنكثيريسميهالذيوهوالمسجد.

عمريمسلم:وأضاف.(()"ةعاخوالمديةبمكةالحرموإنما،حرمأغيرهولاهويسمىولا

يقبلها.ولمعندهاصتىولايقربهاولمالصخرة

الإسراءليلةالمقدسبيتأتىلما!النبيأنالصحيحفيثبتوقد:يليماتيةابنوأورد

.(5)"زارهولايخرهبمكانيصلولم(ركفينفيهصلى

الأقص:المسجدفيالمثروعةالعبادات-3

"والعبادات:يليما،الأتصىالمسجدفيالمشروعةالعباراتحولاللهرحمهتيميةابنكب

منوغيره!النبيمسجدفيالمشروعةالعباراتجنسمنهيالأقصىالمسجدفيالمشروعة

بالكعبة،بالطوافالمساجدسائرعلىزيادةفيهيشرعفإنه،الحرامالمسجدإلاالمساجدسائر

وسائرالأقصىوالمسجد!حالبيمسجدوأماالأسود.الحجروتقيل،اليانيينالركنينواستلام

يطوفأنلأحديجوزفلا،يقبلولا،بهيتمسحمافيهاولا،بهيطافمافيهافليس،المساجد

ولا،المقدسبيتبصخرةولا،والصالحبنالأنبياءمقابرمنذلكبغيرولا،!البيبحجرة

.12ص،27المجلد،القاوىبحموعة.نجبةابن(1)

.13ص،27المجلد،الابقالمرجع(2)

بالمجدالمقصورأنيميةابنيركد،الخطاببنعمرأنامهالذيالباءعلىالأقصالمجداسمالمامةيطلق(3)

رونم.141حراليوالماحةوعمانر،ماجدمنعلبهاأتبموماالمجدأسوارراخلالأرضماحةكلالأفص

.43اعى،اتجاريةالمجدطابع،الججماصحابمخالغةلىالمتهمالصراطاقصاء.نبميةابن(1)

.438ص،الابقالمرجع(5)
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يطافكمابهيطاتمكانالأرضفيليستبل،وأثالهاعرفاتجبلفوقكالقبة،هرلاءبغير

بالكبة.

فإن،الكعبةغيرإلىالملاةجوازيققدممنشرفهو،مشروعبغيرهاالطوافأناعتقدومن

فكانت،المقدسبيتإلىشهرأعشرلانيةبالمسلمينصلىالمدينةإلىمكةمنهاجرلما!النبي

فيزكركماالقرآنذلكفياللهوأنزل،الكعبةإلىالقبلةحؤلاللهإنثماالمدةهذهالمسلمينقبلة

إبراهيمتبلةوهيالقبلةهيوعارت،الكعبةإلىوالمسلمون!النبيوصفى،البقرةسررة

الأنبياء.منوغيره

أنهامع،قتلىالاتابفإن،يستتابمرتدكافرفهو،إليهايصليتجلةالصخرةامخذفمن

بغيروالطواف!؟بالكعبةيطافكمابهيطاتمكانآيتخذهابمنفكبف،ذلكنسخلكنتجلة

وشتقدهناكليذمجهابقرأأوغنمأإليهايسوقأنقصدمنوكذلك،بحالاللهلرعهلمالكعب!ة

عشيةبهاليعرفإليهايسانرأنأو،العيدفيشمرهفيهايحلقوأن،أفضلفيهاالأضحيةأن

البدعمنالحلقأووالذبحوالطوافالوتوففيالمقدسبيتبهابثبهاليالأمورفهذه،عرفة

وإلاتابفإن،يشابفإنه،اللهإلىتربةهذاأنمعتقدأذلكمنشئأفعلومن،والضلالات

بنىولهذا.الكعبةكاستقبالقربةالصلاةفياشقبالهاأنمققدأالصخرةإلىصقيتلوكما،قتل

.(؟)الأقصىالمسجدمقدمفيالمسلمينمصلىالخطاببنعمر

:الحرامالمسجدوضعمنعامأأريعينبعدوضعالأقصالمعجد-4

ماوكتب،الأقصىالمسجدوضعحولالشريفالنبويالحديثاللهرحمهتيميةابنأورد

قال؟أولأوضعمسجدأي،اللهرسولياقلت:قالذرأبيعنالصحيحينفي"كما:يلي

سنة"."أريعون:قالبينهما؟كم:قلت."الأقصىآ"المسجد:قال؟أيثم:قلت."!الحرامالمسجد

.(2)"دجسمفإنه،فصلالصلاةأدركتكحيثصاثم

الصحابةوكان..اللهلاإيحصيهلامااللهأولياءمنفيهوعتلىالأنبياء...فيه"صتت:وكتب

.(3)"البقاعمنحولهمماشيثأيقصدونولا،يأتونالتابعونثم

.\.ص،27المجلد،القاوىعموعة.تجبةابن(1)

.41.ص،27المجلد،الابقالمرجع(2)

.1(1ص،27المجلد(الابقالمرجع(3)
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فيوالمرابطة،البلدانوتقديسوالإقامة،الصغرونذرالمجاوؤنيتيميةابنفتاوى:ثافيأ

الثغور:

المجدأو،!حالبيبمجدأو،بمكةالمجاورةالأفضلهل:قيميةابنالإسلامشيخشل

؟الغزولأجلالثغورمنبثغرالمرابطةأو،الأقصى

كما،اللاثةالمساجدفيالمجاورةمنأفضلبالثغررالمرابطة،العالمينربلثه"الحمد:فأجاب

مالكواشحبهاحنيفةأبوفكرهها:ةالمجاورفياختلفوابل،عامةالإسلامأئمةذلكعلىنص

خى.الصلفبينعليهمتفقوهذاالمجاورةمنأفضلعندهمالمرابطةولكن،وغيرهماوأحمد

عندالقدرليلةأقومأنمنإليأحباللهسبيلفيليلةأرابط+لأن،تاللهرضيهريرةأبوتال

كما،الحججنصعلىمقدمالجهادوجنس،الجهادجنسمنالرلا!أنوذلكالأسود".الحجر

ثم:قيل.*ورسولهبالثه"الإيمان:تال؟أففلالعملأي:لهقيلأنه!حالنبيعنالصحيحينفي

.(؟)"رورمب"حج:قال؟ماذاثم:قيل.اللهسبيلفيجهاد:قال؟ماذا

مكةإلىالمشينذر*ولو:يليماكتب،المقدسبيتأوالمدينةمسجدإلىالذهابنذروحول

ففيهالمقدسبيتأوالمدينةمجدإلىيذهبأننذرولو.المسلمينباتفاقلزمهوالعمرةللحج

منليسلأنهاالشافعيقوليوأحدخيفةأبيقولوهو،الوفاءعليهليص:أحدهعا:قولان

فيوالثافعيحنبلبنوأحمدمالكمذهبوهو،الوفاءعليه:والثاني.الثرعيجبماجنسه

.(2)!هثلطاعةهذالأن،الآخرقوله

البلاد؟منغيرهعلىالامفيالإقامةتفضلهل:تيميةابنالإسلامشيخوسئل

وأفعل،ورسولهدثهأطوعفيهالأسبابتكونموضعكلفيالإقامة،دنهالحمد:فأجاب

فيالإقامةمنأفضل،لهوأنث!ط،عليهوأقدر،بذلكأعلميكونمجيثوالخير،للحسنات

الخلقأكرمفإن،الجامعالأصلهوهذا،ذلكدونورسولهاللهطاعةفيفيهحالهيكونموضع

أتقاهم.اللهعند

.18ص(27المجلد،الفتاوىمجموعة.تيةابن(1)

.178ص"27المجلد،الابقالمرجع(2)
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قولهإلىالآخر،.واليومباللآمنمنالبر)ولكن:قولهفيتعالىاللهفسرهاما:هيوالتقوى

بهاللهأمرمافعلوجماعها.(177:)القرة(المتقونهموأولنكصدقواالذين)أولك:تعالى

حالبتنوعيتنوعفهذاالأصلهوهذاكانوإذا.ورسولهعنهاللهنهىماوترك،ورسوله

إذا،أفضلوالفجورالبدعأنواعمنوالفسوقالكفرأرضفيالرجلمقاميكونفقد.الإنسان

إلىعهاانتقللومجيث،المكرعنناهيأ،بالمعروفآمرأ،لانهأوبيدهاللهسيلفيمجاهدأكان

إزاوكذلكقلبأ.أروحكانوإن،مجاهدأفيهايكنولم،حسناتهلقفتوالطاعةالإيمانأرض

والدع.الفجورأماكنفييفعلهكانالذيالخيرعدم

بالمساجدالمجاورةمنأفضل،نعالىاللهسبيلفيالمرابطةبنيةالثغورفيالمقامكانولهذا

.(؟)الحججنسمنأفضلالجهادجنسفإن،العلماءباتفاقالثلاثة

البلد،أهلصلاحإلىالأمرتعيدقاعدةإلىتييةابنأشارماموضعأوبلدتقديسوحول

أهله،لحالالأوقاتبعضفيتذمأومخمدقدالبلدفإن،يرفأنيجبأصلوهذا:وقال

علىيترتبإنماوالعقابوالثوابوالذمالمدحإذ؟فيهمالحكمفييرأهلهحالبتغيرثم

.(2)"والعصيانوالفسوقالكفرمنذلكضدعلىأو4العهماوالعملالإيمان

وخلقواحدةنفسمنخلقكمالذيريكماتقواالاسأيها)يا:تعالىاللهتولعلىمقمدأ

.(1:!النساءوالأرحامكابهتساءلونالذياللهواتقواونساةكثيرأرجالأمهماوبثزوجهااه!نم

علىلأبيضولا،عرليعلىلعجميولا،عجميعلىلربيفضللا:!رالبيوقول

أبوكنبماوأورد.(3)نرابمنوآدمآدمبنرالناس،بالتفوىإلاأبيضعلىلأسودولا(أسود

والأنصار،المهاجرينبينآخىلما،بيهصاآخىقد!صالنهبيوكان.الفارسيسلمانإلىالدرداء

المقدسة.الأرضإلىهلمأن:الخطاببنلعمرناثبأبالراقوسلمان،بالشامالدرداءأبووكان

عمله.الرجليقدسوإنما،أحدأتقدسلاالأرضأن:سلمانإليهفكتب

الشرلف:ال!بويالحديثوأورد

.62ص27المجلد،القاوىمجموعة.ييةابن(؟)

.83ص،27المجلد،الابقالمرجع(2)

،13صهـ،1397،لإسلامياالمكشب:يروت،4ط،الئيانوأولياءالرحمناولياءبينالفرقان،نجبةابن(3)

.(الصحيحرجالرجاله:النميوقالنضرةأبيعنالمدفيأحعد)رواه
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ظاهرلن،المغربأهليزال!لا:قال،!النبيعن،عنهاللهرضيهرلرةأبيعنمسلمفي-

أهل:أحمدالإمامقال.(1)الساعةتقومحتى،خذلهممنولا،خالفهممنيضرهملا

أهليسمونكانوا،الزمانذاكفيالنبويةالمدينةأهللغةهذهوأن،الامأهلهمالمغرب

.المغربأهلالشامأهلوش!مون،المشرقأهلوالعراقنجد

علىظاهرلنأقيمنطائفةتزال"لا:تالأنه!البيعنجبلبنمماذعنالصحيحينفي-

عنأبضأ--وفيهما.+الساعةنقومحتىخذلهممنولاخالفهممنيضرهملاالحق

"وهم:وروى."بدمشق*وهم:قالالبخاريتارلخوفي."بالام"وهم:قالجبلبنمعاذ

.(2)"المقدسبيتبأكاف

قيمية:ابنعلىاليهودبعضافتراءات:ثالثأ

الملمينعندالوحيدالمقدسالمكانأنمفادهعالميأعامأرأيأيكؤنواأناليهودالكتابحاول

واليهودية.لليهودعاصمةتكونأنيمكنالقدسمديةوأن،رومافيالمسيحيةومركز،مكةفي

الصهوني4الكيانوزراءلرئيسمشارأيعملوالذيغولددورياليهوديذلكحاولفقد

الأمرلكيةالسباسةمثروعمدبروهو،نتياهوبنيامينالأشقالوزراءلرئيسمشثارأوعمل

الفترةخلالأبيبتلجامعةفيالاستراتيجيةللدراساتيافيمركزفيوالدفاعيةالخارجية

واشهنطن.ومحادثات،مدريدمونمرإلىالإسرائيليالوفدفيمسثارأوكان،م1991-2991

الدراساتمزسسةونضرترجمةيافيلمركزدراسةفي"الدائمالحل:القدسمحه"ففي

العلماءفإن،ذلكعلى"وعلاوة:يلىما،إليهاالمثارفكرتهتسولقمحاولايمب(الفلسطيية

أنهمعنهمعرف4دمشقفيعاشالذيتيميةابنالكيرالحنبليالعالمفيهمبمن،المسلمين

الشرلعةفيالحنبليوالمذهب،اليهوديةمنمأخوذأنهعلىللقدسفيهالمبالغالتجيلاتقدو

بينالعلاقةفإناوهكذاوقطراالسعوديةفيوعمليأ،العربيةالجقلرةفيمشرالإسلامية

.27ص،27المجلد،الماوىبحموعة.نببةابن(1)

،وبخانوفلطينوالأررنصرياهيالامبلادأنالىالإشارةمنبدلاونا.28ص،27المجلد،الابقالمرجع(2)

.ابديالفرلهنالفرنمطلعخىالاسمبهذاممروفةبقت
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مناطقفيبعبشونكانواالذبناوئكبينسبماولا،6لمأرنفةنكنلموالفدسالاسلام

الاسلاكل*)1(.العالممنأخرى

الجامعةفيوالإفريفبةالآشويةالدراماتمعهدفيالباحثحونإسحاقاليهوديوالكانب

الواسطيأحمدبنمحمدبكرلأبيالمفدسالببتففائللكنابغفبفأوضع،الفدسفيالعبرلة

بيتزيارةفي"ناعدةالمسماةنيمبةابنرسالةمنموادمطولةبمورةفيهاورد.م9799عام

.(2االمسلمينعندالعظبمةالمكانةتلكللقدستكنلمأنهمنهالبسنخلص*المقدس

عامالأمريكيةالثمرتيةالجمعيةبحلةفيبحثأكبندمائيوزنثارلزالأمريكيالمسنثرقوكان

ابنعدزلكعلىالفعلوردة،نقديسهافيالناسبعضوبإفراط،بالفدسارتباطلهم1936

المخطوطةفيوجدهاأنهإلىواشارالمفدس*ببتزيارةفي!فاعدةالبحثهذافيونشرنيمية)3(.

وأصبحت،العري!ةللمخطوطات(3ءا)عيولمجموعضن529الرتممنجزءأنكونالني

المسلمبن)"(.عندالقدسمكانةمنللنيلوشلةالمفرضبنفهاانخذمادة

الأنص:المسجدتفديصفيالعامةيعف!لالراط!اوزات:راحأ

المقدسة،والمدنالأماكننفديسفييفرطونالناسبعضأن(فبهاجداللاالنيالأمورمن

بهالناسعامةنعلقاشتد،الموضعمكانةعظمتكلماانهبهالمسلمومن.ومكانزمانكلفي

التيالمفدسةالأماكنمنهو،المجدينوثانيالحرمينثالثالمباركالأفصىوالمسجدأكئر.

لتحقيقأوالجهلبسببغلوهميمارسونكانواالذبن،والمفالبنالمفرطبنمنكثبرأعرفت

عامةبعضنجاوزاتوالرحالةالكتابمنالعديدوثقولفد.اللهورينتعارض4ومماأغراض

بناللهعبدكتبالهجرياثمنالقرنففي،الأقصالمسجدنفدبىفيوافراطهمالاس

مئبرأ:121ص((م1996)ربع(26العدر،الفلطببةالمراساتعلة،الدانماطل:الندص.روري،غولد(؟)

7"*.8مما2*("ع19.2ا!ه!99عاكا!ح4:+ع!47ع"،مه:هوا!كيكانىمنمعلومانهاسنىانهالى

اكلا7."حه"!حىفكحفىلا("ع352:مماح8اأ"لا8أ"لا7لأ،أحعم3فىع،فى)986)!و4.

والفافةلبربةالربمةانظمة:الكويت،1ط،لدبمةعرسةكلطوطاتلالمفدس!ت!ضاللمحمود.!ايرايم(2)

.43ص،م1985هـ-19"6(والعلوم

.؟.3ص،الابقالمرجع(3)

.7.ص،ال!ابقالمرجع(()
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ماالأمورمنإليهوينسبون،الأقمىالمسجدعنالحديثفييبالغونكانواالذينعن،هام

.(!)وهاجمهم،معقولغيرهووما،بصحيحلي!

الغلو،وهذاالخاوزاتهذهرفضواالملمينمنالعلمرجالأنإليهالإشارةيجدرومما

اتهمبل،يمارسونهامنعلىحملواالذينالعلماءأبرزمنتيميةابنالإسلامشيخوكان

والضحالإرشادقدمأنهيعنيمما.القتلأوالتوبةخياريبينأنهمورأى،بالكفرالمخاوزين

حسملكنه،الجهلهوالتجاوزاتهذهسببأناعتبارعلىاالعقابعلىالحسنةوالموعظة

.(2)بقتلهوأتروكفره،والعظةالنصيحةتعمعهلامنمعالنهايةفيالأمر

يلي:ماوكتب،الأقصىالمسجدفيالضلآليمارسهماتي!ميةابنالإسلامشيخهاجموقد

النسكقصدمنأو،هاكالرأسحلقمنأو،بالصخرةالطوافمنالضلألبعضيفعله"ما

يطافكما،برفاتالرحمةمجبلالتيبالقبةالطوافمنالضلالبعضيفعلهماوكذلك.هناك

يلي:ماكت،الأقصىالمسجدفيوالرقصالقاءبدعمنالصوفيةيفعلهماوحول.(3)"بالكعبة

أقبحفمن،ونحوهالأقصىبالمجدبالدفوالضربالغناءلإنثادالموسمهذافيالاجتماع"فأما

يضتمماذلكفإن،ونحوهالأقصىالمسجدفيذلكفعل:منها.أخرىجهاتمنالمكرات

وكان.(1)بالموسمفعله:ومنهادينأ.الباطلاتخاذ:ومنها؟الأقصىبالمسجدفكيفالمساجدخارج

،والشامالمقدسبيتفضائلفيالكتابأهللاكازيبقنبهواالذينمنتيميةابنالإسلامشيخ

خياليةوبركاتفضائلالمقدسلبيتأنالمسلمينمنالعامةإيهاممجاولونخلالهامنكانواوالتي

يلي:ما،الجحيمأصحابمخالفةفيالمستقيمالصراطاقتضاءفيوكتب.الإسلامبهجاءماتناقض

وذكروا،الشامفيالبقاعمنوغيرهالمقدسبيتفضائلفيمصعاتالاسمنطائفةعنفت+وقد

وأمثل،ريهمعليهيبنواأنللمسلمينمجللاماعنهموأخذ،الكابأهلعنالمنقولةالآثارمنفيها

منكثيرأعنهأخذواقدالث!اميونوكان،الأحباركعب:الإسرائيلياتتلكتيقلمن

.(5)"لإسرائيلياتا

.؟.هعر،المقدسيتفف!الل.إبرايم(؟)

.701-601ص،الابقالمرجع(2)

.31.ص،اتجا!لةالمجدطابع،الجحيماصحابمخالفةفيالمشيمالعراطاقتضاء.تببةابن(3)

.31.ص،الابقالمرجع(4)

.136ص،الابقالمرجع(5)
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:المقدصلبيتوفلارتهنيصيةابنجهاد:خامصأ

ملكمابكل،والغلاةوالمنحرفينوالمسلمينالإسلاملأعداءتيميةابنالإسلامشيختصدى

الرسائلكتبوأنه،البغيأهلقتالفيفتاويهعنهوعرف،وجسديةونفسيةعلميةقوةمن

وقذم،الحجعلىالجهادقذمقد!النبيوأنادينهمأمورللمسلمينموضحأالخطبوألقى

والأقصى.ابخويوالمسجدينمكةفيالشريفبالحرمالمجاورةعلىالجهادبهدفبالئغورالمرابطة

ونبذوالائتلافبالوحدةالمسلمينوأوص،باليفبالجهادالمسلميناللهرحمهشاركولقد

تيية،ابنيظهركانالمدوأماموالأمراءالعلماءبعمقيفركانحينوفي.والاخلافالفرقة

للنصحيقابلهمكان،منهملتقربوالسلاطينالملوكمقابلةيتمنىالبعضكانوعندما

الملمين.مطالبوتحقيقوالموعظة

ال!ار،أسرمن،النصارىمنوالذميينالملمينأسرىسراحبإطلاقفضلصاحبوهو

بيتبقلارةقامالذيوهو.المقدسبيتمنأسروهمقدرا!لاكانالذميينالأسرىأنعلمأ

دمشق.فيوأهلهبيتهإلىللعودةأحوجفيهكانوقتفيالمقدس

يلي:مانورد،الملمينحياةفيودورهجهارهعنمبسطةعورةولإعطاء

عامةفيالجهادأمروعطمالإيجابأكدتعالىالله+إن:تيميةابنكتبالجهادعنفصلفي-

بالجهادالأمر:وقال.(1)القلوبومرضبالنفاقووصفهملهالتاركينوذمالمدنيةالسور

أفضلكان"ولهذا:القولإلىووصل.(2)رصحيأن!مأكثروالسنةاليهابفيفضائلهوذكر

الظوع،الصلاةومن،والعمرةالحجمنأفضلالعلماءباتفاقوكان،الإنسانبهتطوعما

الأمر"رأس:!النبيقولموردأوالشةا")3(.الكتابعليهدلكما،التطوعوالصوم

بينما،درجةلمائةالجنةفي*إن:!وقالالجهاد".سنامهوذروة،الصلاةوعموده،الإسلام

فيوكتب.*سبيلهفيللمجاهديناللهأعدها،والأرضالسماءبينكماوالدرجةالدرجة

،الأععالأعظممنالكفار!وجهاد:يليما،ال!ثيطانوأولياءالرحهنأولياءبينالفرقان

.(")آ"الإنسانبهتطوعماأفضلهوبل

.193عى،والجهارالقلارةفقه،القاوىمجموعة.تيةابن(؟)

.91اص،الابقالمرجع(2)

.419ص،الابقالمرجع(3)

-44صهـ،1397،الإصلاصالمكت:يروت،اط،اليانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقان.تيصيةابن(4)
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حيث،دمشقأبوابعلىهـ،699سنةالتتارأمامثبانهومواففهالاسلامشيخجهادومن

خىالقوللهواغلظالملكمعالكلاموتولى،قازانرا!لاملكدمقوأعبانتيميةابنالض

مسعىنبميةلابنكانذلكوبعد.(؟)محالةلامقتولبأنهوالففها.القفاةمنمعهكانمنأيقن

هـتا3(،575سنةجهادبةماركاتلهوكائت.(2)الأسرىوفكالتارزحفونففيحمبد

انهمالبهنرامىلمااترلملاناةجنآالناصرالسلطانهـاعد217سنةوفي.(")ـه257وشة

شبخفركب،الجهادذلكفينيميةابنيصحبهأنالسلطانوأراداالآمنينليزعجواالامقصدوا

نببةابنفزك،اترنراجعنبمبةابنبصحبهالسلطانجب!خرجأنفما،مجاهدأالإسلام

شبخوزيارة،(5)قشدالىزلكمنانجهثم،أبامأفبهاوأنام،المقدسبيتإلىوذهبالجبش

سنينسبعمصرفيمكثندكاننبميةابنلأن،عندهاالوقوفتستحقالمقدسلبيتالإسلام

ذلك(مناكثرشدتهالمقدست!لزيارةلكن،للقاءمنلهفأوكان،وأمهباهلهبارأوكان،ونيف

أيامأءفبهاوالمكوثالمقدسلبيتزيارنهمخقبقبعدماإلىصابرأوالأحبةالأهللقاءليوجل

التارأسرهمالذبنوالبهودالنمارىمنالأسرىسراحإطلاقبخصوصنيميةابنوكب

،غازانوأطلفهمالأسرى)طلاقفيالتتارخاطبتلماأنيكلهالضارىعرف*وقد:الفدسمن

نصارىمعنالبهن:ليتالالمسلمبن.بإطلاقفسمحفيهمبولايوخاطتاشاهوقطلو

والصارى،اليهودمنمعكمنجمبعبل:لهفقلت.يطلقونلافهليلاه،القدسمنأخذناهم

الذمة،أهلمنولا(الملةأهلمنلا،أشرأندعولا،نفنكهمفإنااذفناأهلهمالذين

هذاوجهقدوكان.(6)*اللهعلىوالجزاء،و)حسانناعمنافهذا.اللهشاءمنالضارىمنوأطلقنا

الذبنالمسلميناسرىسراح)طلاق)باهمطالبأالميحينبرصملكسرجوانإلىالخطاب

الآخرالطرفمعاملةوضرورةالأمرىمعالتعاملبأصول)ياهمذكرأ(غدرأجنودهأسرهم

.المسلمونهمالطرفهذاكان)ذاخاصةاباثل

.61ص،م9811،العلبةال!دار:يروت11ط،ال!لفينجمبةالن.طبلمحمد،هراس(1)

38ص،يخمبةابنمحمد.،زهرةابو038ص،الابقالمرجع(2)

.61ص،اللنييخبةاين.مراس(3)

.13ص،نبةإينزهرةابو(1)

.76صي،تجبةإكنزمرةابو(5)

.38اص،نجمبةن!اعمد.،زهرةابووانظر.336ص،28ا!لد،الفناوىعموعة.نبمبةاين(6)
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دد9ألرن*"*2؟*ع".د*.ددالكافى0كا".**كا+!****.كاد+كادكاكادد""3.ددكل*كاالبا*ب7*!

المعرفةومياديقتيميةابقكل

الغزاليمنالوسيطالعصرفيالإسلاميالفكر:الاولالفصل-"

تيميةابنإلى

الفلسفيالفكروإعملاحتيميةابن:الثانيالفصل-ني

تيميةابنعندالفكريالإصهملاحمنجوانب:الثالثالفصل-لإبر*

التصحيحفيتيميةابنجهودمننماذج:الرابعالفصل

تيميةابنالإسلامشيخعندالاقتصاديالفقه:الخامسالفصل

تيميةابنعندالسياسيالفكر:السادسالفصل
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:ا!ولالفصل

تيميةابنإلىالغزاليمنالوسيطالعصرفيالإسلاميالفكر

الميلاد.زكي

مة:المقلى

المرجعياتتلكتث!كلتكيفلمعرفة(الوسيطالعصرفيالإسلاميالفكردراسةالمهممن

التيالعواملونوعيةافيهانثأتالتيالبيئاتوطبيعة،تكوياتهافيالمؤثرةوالعنامر،الفكرلة

العواملهذه،والمكانالزمانحدوديتجاوزبماالمتواصلوالحضور،والفاعيةالديناميةاكستها

نأبمكنولا،بسهولةممكنألشهذاوبالتاكيد،الأفكارعلىالمرجعيةصفةتضفيالتيهي

استدلالية،معرفةتكولنإلىمجاجةالقضيةوانماللعارةخارقةبعواملولا،بسيطةبعوامليفسر

الإسلامي.النسقفيالأفكارتطورتاريخمنظورمنوبحث

الدراساتفيجديدأيعدلاالحقلهذافإن،معرفيكحقللهانظرناإذاالفكريةوالمرجعيات

الذيالحقلوهو،المسلمينعندمبكروقتمنذمعروفآكانفقد،المعاصرةوالتاريخيةالفكرلة

إلىالالعاتمعوالتياراتالمذاهببدراسةحاليأويعرف،والنحلوالمللالفرقبدراسةعرف

الوسيطالعصرفيالفكريةبالمرجعياتنقمدهوما،والنحلالمللحقلبينأساسيةمفارقات

البحث.سياقفيتجياتهاتتضحسوفالتيالمفارقاتوهي،تحديدأ

أريعإلىتصنف،المدارسأوالمذاهببتسميةعرفتالتيالعامةأوالرئيسيةوالمرجيات

اوالرأيالحدبثأهلمدرسةملوالأصوليةالمعتزلةمثلالكلاميةالمرجعيات:هي،مرجعيات

الصوفبة.المذاهبثلوالسلوكية...والحنبليكالحنفي،الصروفةالفقهيةالمذاهبمثلوالفقهية

العصرفيوتكونتظهرتالتيتلكوإنما،المرجعياتهذهليستبالحديثنقصدهوما

اتجاهاتبعضصياغةعلىكيرةبصورةأثرتأنهافي،رراشهاأهميةتكمنحيث.الوسيط

أ+ا"1،4!*ا+أا*4.03!:الالبهروفيابىلد،الكلصةمجلةنحرلررئب!،إسلاميومفكرباحث
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منوهناك،الراسخةأواثابتةصورتهاتقرلبأومخددت،منهاالكلابةوبالذاتالمرجياتتلك

النزالي،بهقامالذيللدوروصفهفي8أوليريديلاسيالإيرلديكالمستشرق،بالنهائيةوسمها

.(؟)+الغزاليبهقامماهوالإلهياتفيالأشاعرةبهقاملماالنهاثيالانتصارمظهر+أناعتبرحيث

بطرلقةيعرفأصبحبماكلسسأالغزاليفييرىالذيالجابريعابدمحمدالدكتوربتعبيرأو

نهجمنالتحررمنالأشعريالكلامعلممكنتالتيالطريقة*وهي،الكلامعلمفيالمتاخردن

ابنبهقامالذيالدورفيحورانيألبرتالمؤرخيرى،آخرفكرينسقوفي.(2)+المفضلةلزت!عملا

للمناطقالدينيالتراثفيمتميزأعنصرأظلتالحنبليللنراث*صياغتهاعتبرحيثتيمية

.(3)المركزيةالإسلامية

الإسلاميالفكرمنظوماتفيوحضورأتأثيرأالمفكرلنأكثرمنهمانيميةوابنوالغزالي

اللاحقة.العصوروحتى،الوسيطالعصرخلال

فيمتقدمآوجدهأركونمحمدمثلالوسيطالعصرفيالإسلاميالفكرررسواالذينوبعض

إلىرأيهحسبوصلالذي،المعاصرالإسلاميالفكرعن،الكلاميةوفالهاتهالفكرلة6لهماظر

وذلكرشدوابنالنزاليبينكانتكالتي،يمفهاكماالمبدعةبالماظراتوششهد،مترليوضع

فصلإلىالتفرقةفيصلمنالمعاصر؟الإسلاميالفكرهو"أينعوانهفييتساءلالذيكابهفي

.،،المقال

بمؤلفاتتقارنلاالذيوالتميزبالفرادةتوعفمازالتالعصرذلكمؤلفاتبعضأنكما

الربيةالثقافةفيوفريدوحيدكتاببأنهالفلاسفةتهافتكابفييرىفالجابريالعصر.هذا

علومإحياءكتاب"حوراني"ألبرتويصف،(1)بعدهولاالنزاليقبلضلهيؤلفلم،الإسلامية

،للكنابالمامةالمصرلةالهئة:الفاهرة،حاننمام:نرجصة،التاريخنيومكانهالعرليالفكردبلاص.،أوبري(1)

.؟56ص،م1997

،م1919،السلبةالوحدةرراساتمركز:يروت،وفاقئاتلهراسات..والحعافةالتراثعابد.محمد،الجابري(2)

.171ص

،للكنابالعامةالمصرلةالهنة:الفاهرة،الدينصلاحنجبل:نرجمة،المرليةالئعوبخل!ات.ألرت،حوراني(3)

.233ص،؟ج،م9971

.017ص،وفاقثاتدراصات..والحعاثةالتراث،الجابري(4)
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بعضعلىتطلقالتيالأوصافهيوهكذا.(؟)الإسلاميةاليهبوأشهرأعظمبأنهالدين

العصر،هذافيحداثةر!االمؤلفاتوكأنها،جديدمناكتثافهايعادالتي،رشدابنمؤلفات

عربيةحداثةاكتشافإمكانية،المعاصرالسليالفكرأدبباتزلكتصوركماعليهاويعول

الذيخلدونابنأماالمزلفات.تلكبواسطةعقلانيةذلكقبلالغرباكثفكمامستقلة

المثقفيناهتماماتأوسععلىاستحوذتالتيالمؤلفاتأشهرمنوأصبحتابمقدمتهاشتهر

الماضينتراثمنأوالسابقةالقرونممنفاتمنأنهاعلىلهايظرلاحيث،الربوالباحثين

فييمثلالذيالحقلوهو،الجاميةوالأطروحاتالرسائلتناولتهاالتيالمزلفاتأكثرمنولعلها

الحداثة.بمعقلالعرليةالنخبنظر

بدراسةجادأاهخامأتفرضالعصرذلكفيالعامةللتطوراتالمحركةالعناصرطبيعةأنكما

وأمنهاوتاثره،اتطوراتتلكمعتعاملاتهوطرائقاستجاباتهونوعة،آنذاكالإسلاميالفكر

بهاتعلقت،والخطورةالحساسيةشديدةتاريخيةمنعطفاتالتطوراتنلكمثتفقد،فيهاتاثيره

بينحصلاصطدامأشدتعتبرالتيالصييةالحروبعاعرفالغزالي،ومستقبلياقهاالأمةمصائر

ناحيةمنوالغربيالإسلاميالعالمينوبين،العقيدةناحيةمنوالمسيحيةالإسلاميةالديانتين

دائمأ،بهاالتذكير!لعيد،بذهنيتهامسكونأالغربيالفكرمازالالتيالحروبوهيالجغرافيا.

سنةالمغوليالغزوتيميةابنوعاصر.توظيفيةوأغراضلمقاصدالجديدةأجيالهبهاويعرت

سقوطبعد،الإسلايةالحضارةونهايةبسقوطلهيؤرخالذيالحدث،(م0261هـ/656)

وتمزقاتانقلاباتمنالإسلاميةالمجمعاتتشهدهكانتماذلكإلىيضافبغدادوتدمير

.وقصادمات

منالتي،والوضعياتالسياقاتهذهعنبعيدأيدرسأنيمكنلاالوسيطالإسلاميفالفكر

التيوالمفاهيمالأفكاروعلىاالعصرذلكوملامحمكوناتعلىتأثيراتهاتتركأنطبيعتها

فيه.تتثكل

.022ص،\ج،السلهيةالثموبتاريخ.حوراني(؟)
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الممومعة:الىالمدرصمةمنالغزاليحامدأبو

علىهيمنتهيفرضأن(م1111-5801/ـه505-054)الغزاليحامدأبواستطاعلقد

أستاذآكانفقدعلبهاتأثيراتهويترك(اتجاهاتهامنويغبر،عصرهفيالإسلاميةوالأفكارا!ارف

مدفعأطالبأكانذلكوقبلعنهاوالدفاعبهاالاخجاجفيبارعأوفاظرأ،وتبليغهاتعليمهافي

وأفكرلةمرجعيةيمثلبأنهالنزاليوصفجاءلذلكطلبهافيومتنقلأ،المعارفنلكنحصيلفي

الغزاليلخطابوتحليليتفسيريكنموذجنستخدمهالذيالوصفوهو،مرجعيأخطابأ

النزاليمعتعاملواوالذينبهالارتباطوصور،وبقائهوصمودهاالتأثيرلةوامكاناته،الفكري

يرشدونأو،الوصفبذلكيميزونهماغالبأ،ومستشرقينومؤرخينباحثينمنوعلومهوفكره

دلالنه.عنيمبرونأو،إليه

،(؟)...ومتصوفوفيلسوففقيهفهو،بالشموليةالنزالييصفمدكوربيوميإبراهيمفهذا

نسقهأنأبوزيدحامدنصرومجد،أجمعها)2(الإسلاميةالعرييةللئقافةاختزالأالجابريويراه

سلطةيمثلالنزاليخطابأنالزعبيأنورورأى،المسيطر)3(الدييالخطابعلىهيعنالفكري

،كوبزدينعبدالحسينالإيرانيالباحثنظروفي،(1)هلكالإسلاميتراثنافيسلطةلهاشدلا

.(5)أنماطهبجميعالعافيالتنوعيعكسالنزاليفإن

العاملأنإلا،ومنطقتهامعفوليتهافيلاشكالظرووجهاتوالتحليلاتالتفبراتهذه

العلوممعبهاتعاملالتيالطرلقةفيهو،المنزلةتلكإلىالغزاليأوصلالذيأظنكماالجوهري

مذشبابيعنفوانفيأزل"لم:بقولهالفلالمنالمنقذكتابهمقدمةفيشرحهاوالني،والمعارف

هذالجةاقتحم،الخمسينعلىالسنأناتوقد(الآنإلىالعشرينبلوغقبل،البلوغراهفت

كلفيوأتوغلالحذور،الجبانخوضلا،الجسورخوضغمرتهفيوأخوض،العميهقالبحث

.7صالكتابمفدمة،1992،الصاحمطبة:دمق،يجومحمود:وتفديممخفبن،الفلالمنانفذ.الغزالي(1)

.161ص.وفالاتدراصات..والحهم!فةالتراث.الجكابري(2)

.972ص.؟099،العربيالثافيالمركز:يروت،نالفرمعلومفيدرات:اف!مفهومحامد.نمر،قلدأبو(3)

.3هص،7002،الإسلاميللنكرالعالميالمعهد:عمان،الغزاليعدابحثونهجالمعرنةمالةأنور.،الزعي(،)

دار:بيروت،الغزاليحامدأبيوفكرحياةفيدراصة.الدرصةمنالفرار.الحينعد،كوبز!لن(5)

.11ص،م2991،الروضة
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فرقة،كلعقيدةعنوأتفحص،ورطةكلوأتتحم،مشكلةكلعلىوأتهجم،مظلمة

باطيأأغادرلا،ومتدعومتسنهن،ومبطلمحقبينلأميز،طائفةكلمذهبأسراروأستكف

فلسفيأولا،ظاهرلتهحاعلأعلمأنوأريدإلاظاهريأولا،باطنيتهعلىأطلعأنوأحبإلا

كلامهغايةعلىالإطلاعفيوأتجهدإلامتكلمأولا،فلسفتهكنهعلىالوقوفوأقمدإلا

ماوأترصدإلامتبدأولا،صفوتهسرعلىالعثورعلىوأحرصإلاصوفيأولا،ومجادلته

تعطيلهفيجرأتهلأسبابللتنبهوراءهوأتحسسإلامعطلأزنديقأولا،عبادتهحاصلإليهيرجع

..شبابيوريعان،أمريأولمنوديدنيدأبيالأمورحقائقدركإلىالتعطشكانوقدوزندقته

الصباسنعهدقربعلىالموروثةالعقائدعليوانكرت،التقيدرابطةعنيانحلتحتى

،اختلافاتالباطلعنمنهاالحقتمييزوفياتلماتوأوائلهااالتقليداتهذهبينوالتممز

وكان.(؟)"العلمحقيقةطلبمنفلابد،الأموربحقائقالعلممطلوبيإنماأولأ:نفسيفيفقلت

صورةفيتكونولا،مذهبصاحبلتكونالظربطريقةالحق"أطلب:بقولهغبرهيخاطب

أنه،"جدعانفهميالدكوريقولكمانفسهعن*النزالي"اعمتقادذلكإلىيضاف.أعمىمقلد

كتبلهذا،للهجرةالخامسةالمائةرأسعندالإسلامإحياءبهمنيطتالذينالمصلحينمنواحد

وقدمحققالذيبيجومحمورذلكعلىالإجماعونقل.(2)الدينعلومإحياءالعظيممؤلفه

.(3)"الضلالمنالمنقذآ"كتاب

العلومتحصيلفيمعهاتعاملالتيالطريقةفيالنزاليعندالباعثهذاكونالذيولعل

أساسيين:لعاملينيرجع(المعارفواكشاب

بينوالنزاعاتوالتاقفاتالاخلافاتلهئدة،مبكروقتمنذالغزالياكفلقد:الأول

،الصوابونهجالحقلعسهيدعيمنهاوكل،الإسلامةوالمللوالجماعاتوالفرقالمذاهب

انتباهفقو!تساالذيالوضعالأخرىالجماعاتآراءمنوتنعصلآراثهاتتصرجماعةوكل

فيوالصوابالحقهوأينبنفهيكث!فأنعلىحرضت،مساءلاتداخلهفيوكونالنزالي

.03ص،الضلالمنآلمقذالغزالي(1)

،م9881،النروقرار:عمان!الحديثالعرسالمالمفيالإصلاممفكريعندالدماص.فهمي،جدعان(2)

.31ص

الشافية.طبفات.انظرالبهي،81ص،الضلالمنالمنقذ.الغزالي(3)
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يستدونالنيوالبراهينوالحججوالمعارفالعلومإلى؟فرجعوالجماعاتالفرقهذهادعاءات

بها.وينمسكون،عليها

لهاتعقدالتيالمناظراتطرلقةعليهايغلبكان(العصرذلكفيالعلميةالأجواءإن:الثاني

والوزراءالخلفاءمجال!وفي(أيضأوالأسواقوالمساجدالمدارسفيوالاتجماعاتالمجالس

علمه،فيالإنسانيمتحنطرلقهاوعنطوللةلأوقاتانعفادهاحالةفيوتستمر،والحكام

الخلافعلمازدهرلذلك،منهوالاتقاصإليهالإهانةتوجيهأو،وتفوتهمواهبهواكتشاف

علىالقدرةنانال!يمتكأنتستدعيالمناظراتوطريقة.الكثيرونفيهوتخصص،شأنهوارتفع

نأإحساسهفيكادالذيوالغزالياالخصممعارفعلىوالاطلاع،والمحاججةبالأدلةالعوق

ماوهذاالمناظراتمجالسفيوتفوقهجدارتهيثبتأنلابدكان،بالبنانإليهوي!ثارشأنذايكون

،بنيسابورالجولنيالحرمينإمامأستاذهمجالسفيبهعرفتاليهيفالمناظرات.بنفسهإليهسعى

التيالمناظرات،الجوينيوفاةبعدالعسكرمظقةفيالملكنظامالوزيرلمجلسقادتهالتيوهي

أظهرهالذيوالتفوقوالجاهوالمالالشهرةعنيبخونالذين،والفقهاءالعلماءيقصدهاكان

الأولالأستاذليهونالملكنظامالوزيرقبلمناختيارهفيسببآكان،المناظراتهذهفيالنزالي

والراعيالمؤسسالملكنظامللوزيرنسبةالنظاميةمدرسةوهي،آنذاكبغدادفيمدرسةلأشهر

إليهيصعىكانالتيوالطموحالأمانيدرجاتأعلىالمنصبهذافيالنزاليوجدوقدلها.

.عصرهفيوالفقهاءالعلماء

قادتهفقد،بغدادإلىوانتقالهالن!ظاميةمدرسةحدودعندالنزاليتجربةئنتهأوتتوقفولم

الانقلابثبهماداخلهفيأحدثت،وجذريةعميقةومراجعاتنحولاتإلىالتجرلةهذه

يرفهالذياليقين،اليقينعنوالبحث،والكالجرةإلىبهانتهت،الفكريوالتوترالعستي

الغلطإمكانيفارفولا،ريبمعهيبقىلاانكشافأالمعلومفيهينكشفالذي"هو:بقوله

.(1)*لليقينمفارنأيكونأنيبغيالخطأمنالأمانبل،ذلكلقديرالقلبع!تولا،والوهم

الفكرتاريخفينوعهامننرلدةفكرلةمخربةيمثلبأنهالغزاليفيالدارسونوجدلذلك

الذيهوالغزاليوأنخصوصأ،ومراجعاتهاتحولاتهافيالأهميةوشديدة،الوسيطالإسلامي

.32ص،الضلالمنانقذ.الغزالي(1)
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حولالاسلاميةالئقافةئاريخفيكاباولوهو"الضلالمن"المنقذكتابهفيالفكريةتجرشهوثق

فيئنسهمعورخل،وقلقحبرةمناصابهماكببربوضوحفبهكشفحيث،الفكريةالسيرة

نراكماتمنهيالتيالفكريةومنظومتهالعلمبةلحصيلنهالنظرفبهااعاد،وعمبفةنقدبةنجربة

طولل.زمن

السجنالىالمواجهةمنتيميةاين

الشبخظهورمعكان،الغزاليبعدما،ا"سلامبةوالأفكارالمعارتحركةفيمخولاهملعل

بدورفامالذي،الهجريالسابعالفرنفي،(م1328-6321/ـه728-166)نيميةابن

أثرأنركالذيبالث!كلا"سلاميةوالأفكارالمعارفونفدمراجعةفيبماثله،ويفارتهالفزالييماثل

عليها.بارزأ

الإسلاميالنكرمظوماتفينحولاتعكستالني،النهائيةالنتائجولقالمنهجبةفيويفارته

الدراساتكثبرمنفيالاسمبنببنوالتجاورالاترانيخكررولذلك،مارانهفيوانتفالات

حركةفيوالانتقالالتحولتصورالني،الفرضيةهذهرراسةموضوعةيوكدمما،والأكاث

لكلبهما،المرجعيالخطابصفةو)عطاءانبمبةابنالىالغزاليمنالاسلامبةوالأفكارالمعارف

الأولواعنبار،الإسلامبشبخوالثانيالإسلامكجةالأولوصفمنبفهمأنبمكنماوهذا

فهماكلواحنفظ.الهجريالسابعالفرنبحددالئانيواعتباراالهجريالخام!نر!قلامجدر

وعففينيمبةفابن.الإسلاميللعالمالمعاصرةواثقافيةالفكريةاطياةفيوموثرفاعلبحفور

ولهذه،انجاههاعنوالممب!رضميرهاهومدرسةاوظاهرةبمثل!العلوانيجابرطه*الدكتور

والقراءاتوالعقبدةالمعرفةفيوررينهاوفهجهاوتصورهااالمعرفيونظامهانموذجهاالمدرسة

والجهادوالاتتصادوالمالوالحكموالسياسةوالتسلفوالتموتوالابخهاروالتجدبدوالدلالات

وفي،(؟)"والآخرةالدنباشلونمنوغبرهاانكرعنوالهيبالمعروفوالأمروالتف!روالإصلاح

لمجدلا،الإسلاميالفكرتاريخفيفريدةشخصيةثمل)نهالحميد*عبد"محنالدكتورنظر

.18عى،م991،،الاسلاكلللنكرالعالميالمعهد:عمان،المعرلةداسلايةنجميةاينجاير.طه،العلوافى(1)
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والحسمالعلومفيالموسوعيةوالغزارةالمراجعةوشموليةالتحديقوةفيتماثلهاأخرىشخصية

.(1)"مجاملةدونالقضايافيالكامل

هذايقالأنيصحأنهتيميةابنعنكتابهمقدمةفي*الدويأبوالحسنواعترالشيخ

هذافيعودة،الإصلاحيودورهودعوتهلثخصيةكانتوقد،تيميةابنعصر،العصر

المؤلفينمنمرلفأوإسلاميلمصلحتكنلمانتفاضةواتجاهاتهوأفكارهولكتاباته،العصر

بكلعصرهمؤلفاتبينمنتميزهابارزةبخصائص"تنفردبأنهامؤلفاتهووصف.(2)*القدامى

قرونعليهامضىمارغموعقولهالجديدالجيلقلوبفيتؤثرتزاللاإنها،وضوح

والتفكيز)3(.العلمدنبافيثوراتخلالهافيوحدثت،عديدة

فيكيرةبدرجةساهم،والاحتجاجيةالفكريةحركتهوتطورتيميةابنظهورإنالقولويمكن

والتقادمالامدادفيديناميقانسبيأعنهاوحجب،الفكرلةالغزاليحركةوتأثيرتطورمنالحد

تيميةابنوتركيز،بينهماالأفكارمنظوماتبينوالعارضالتايزنتيجةوذلكوالفكريالزمني

عواملجانبإلى،النزاليإلهاانتهىالتيالأساسيةوالاتجاهاتالأفكارومواجهةنفدعلى

والاستدلالتفسيرهنحاولماوهذاحركيهمابينوالتبايناتالفروقاتأظهرتوشاسيةتاريخية

عليه.

الأساسيةللاتجاهاتتييةابنونقد،الأفكارمظوماتفيوالتعارضبالتمايزيتصلفيماأما

التالية:الحقائقإلىدثرالغزاليإليهاانتهىالتي

العلومببعضثقتهوفقد،بالفلسفةيطيحوكار،الكلامعلمانتقدالذيالغزالي.أولأ

عنهودافعالمنطقبعلمتمسكذلكمع(ومعارفهأفكارهفيالشكإلىوانتهى(كالحسيات

يقولكمافالمظقيات،الصوابوميزانميق!ملاوالقسطاسالعلممعيارواتجره،شديدبحماس

يخهانارروالخطأ،الصوابمنهجعلىأكثرهاالفلسفةمقاصدكتابهمقدمةفيعنها

،الاستدلالاتطرقتهذيبغرضهاإز،والمقاصدالمعانيدونوالإيراداتبالاصطلاحات

.43ص،م؟985،للرالصحوةدار:الفاهرة،الاصلاميالفكرلمجديد.محن،الحبدعد(1)

.6ص،م1975،القلملار:الكوت،اندويالأعظميسيد:تسب،تييةبنأحمدالحافظ.الحنأبو،النوي(2)

.133ص،الابقالمرجع(3)
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وأما*الضلالمنالمقذكابهفيعهايقول،بالدينعلاقتهاوعنالنظار.فيهايثتركمماوذلك

والمقاييس،الأرلةطرقفيالنظرهيبل،إثباتأأونفيأبالدينمنهاشيءيتعلقفلااالمنطقيات

إماالعلموأن.ترتيبهوكيفيةالصحيحالحدوشروط،تركيبهاةيف!يكو،البرهانمقدماتوثروط

نأيبغيماهذافيوليص،البرهانصرفتهوسبيلتصديقدهاما،الحدصرقهوسبيلتصور

هذامقدمةيخصصأنالضروريمنوجدالأصولعلممنالمستصفىكتابهوفي(؟)ينكر

علمجملة"من:يقولكما،المقدمةهذهباعتبارلا،المظقحول،الفقهأصول،العلم

ثقةفلابهايحيطلاومن،كلهاالعلوممقدمةهيبل،بهالخاصةمقدماتهمنولا،الأصول

المقدمةوهي.(2)"الفقهأصوللحاجةالمقدمةهذهإلىالنظرلةالعلومجميعوحاجةأصلأبعلومه

منوهو(ص577-643)صلاحبنالدينتقيأبرزهمالعلماءبعضبشدةعليهااعرضالتي

لهاعلاقةولا،اليونانيالمنطقإلىالمقدمةتلكنسبواحيث،حياتهفيالنزاليصاحبواالذين

المنطقمسائلمنبطائفةأوبالمظقالفقهأعولبرلطالغزاليمنمحاولةهيوإنما،الفقهبأصول

تلكعنةد!ثبدافعالذيالبوطيرمضانسعيدمحمدكالدكتورالمعاصرلنمنوهناكاليوناني

عنوبعيدأمتحررأ،للصرفةعلعيأمنهجأالمقدمةتلكفي"صاغقدالنزاليأنواتجر،المقدمة

أيماوالإسلاميةالعرليةحضارتنابهتعتزالذيالإسلاميالمنهجذلكوهو،اليونانيالمنطق

لمهؤلاءأنالظن"أغلبعنهموتالالمقدمةتلكعلىاعترضواالذينواتقد(!3)اعتزاز

نأعنيقلدواولم،المستصفىكتابهالنزاليبهاافتتحالتيالمقدمةهذهمنشيئأيقرؤوا

بعضفيهارأواأو،إليهمخيلماحسباليونانيالمنطقرائحةمنهافموا،عناويهااشرضوا

حكمأعليهاحكمواأنبعد،عنهاوأعرضوا،صدورهمبهمفضاقت،الثائعةاصطلاحاته

.(")*مبصرةقراءةدونغيابيأ

هو،الأخرىالعلومبينمنمنزلتهورفع،شأنهمنوأعلىالغزاليبهوثقالذيالمن!طق

قداستههتويزيل،بهالملمينارتباطويفك،شأنهمنيفللأنتيميةابنحاولالذيالعلم

.48ص،الضلال!منانغذ.الغزالي(1)

.01ص،\جهـ،؟368،الذخائررار:قم،الأمحولعلممنالمتصفىحامد.أبو،الغزالي(2)

.201ص،م9991،الفكردار:دمق،اصتوقفننيشخصياتسعبهد.محمد،الوطي(3)

.؟.2عر!الابقالرجع(4)
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المنطقأناعلموائمأنمتأني8:عنهيقولوكانوالمبالغةالاعجابلدرجةبهالثدبدوالتعلق

بالحقالتكذببفطنةالمنطقانابضألهكلاموفيالبلبد.بهيخنعولاالذكيالبهيخاجلااليوناني

+نقضبفوانمختصركاب،شهبرلنكتابينصنفالمجالهذاوفي.والنفاقوالزندقةوالفاد

واهلالمنطقاننهدالأولالكتابففيالمنطقبين*.على"الرربعنوانمفملوكتاب،"المنطق

لامنهممالحذاقونفس،أصحابهوجهالغلانهقولبوجويهالقولأنالمعلوم"من:بفولهصنعنه

داما،فائدتهالعدموامالطولهااما،عنهايعرضونبلعلومهمكلفيفوايةيتزمون

لحمهيكثبرةمواضعفبهافإن،والاشباهالإجمالمنفبهاوما،نمببزهالعدمواما،لفادها

انندالثانيكابهوفيفيننفى")9(سمبنولافبرنقىسهللا،وعرجبلرأسعلىغثجمل

ذلكفيوليس!االهائلةالمتكلفةوالبارات،الطوللةالصعبةالطرق"وشلكون:بقولهالمناطقة

،والبهنانبالكذبالنحفبقودعوى،الهذبانوكنرة،الأذهان!)نعاب،الزماننضببعالافائدة

النفاقأصلهوالذيالجهلواثبات،منهلهالابدعمايفلهاندبلبنفعهالابماالنفوسوشفل

والنحقبق")2(.المعرفةأصلأنهارعوادان،القلوبفي

الئطرلىمننوعآانطقونقضنقدفيتيميةابنآراءمنالندويالحسنأبولمسوفد

نفسهيفدمأنيريدلالأنه،والأفكارالموانفنلكلمثلوالنريرالدفاعحاولأنهالا،والمغالاة

للفكروباعئأالريعةلعلومبحددأواعتبرهمنزلتهفيبالغالذيوهواتبعيةلابنناقدأ

ن!بطركانتالنيوعظمنهالمظققدسبةان"الدويبقولنرلرهأودفاعهوعن،الإسلامي

فإن،بعمدمةأصيبتالفزاليبعدمنأيالخاصالقرنبعدمنالإسلاميالعالمعقلعلى

نأوبمكناوالمبالغةالمفالاةحدالىبهوأعجبتبالمنطقأولعتفدوالعلمبةالدراسيةأوساطنا

رجلوأحمقشخصأجهلبننفإنه،بالمنطقمعرفةلهبكنلممنبالمنطقالإعجابهذابقدر

بعرفوالفلسفةالمنطقظلوند،وزكاءوفضلعلممنيحملهماجميعمنبالرغمأهلهالدى

منوكان،العفلكتبباسمتعرفكانتكبهماأنكما(العفلانيةباسمطويلةمدةالىالهندفي

.59هص،انطقفففى.نببةابن(1)

.31ص،انطيبنعليالرر.نجبةابن(2)
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هذافياتزنللفكرسببأيحونفقد،الغلوهذاضدعبففعلرد،فاكبوجدأنالطبيعي

.(1)"أجلهمنالصحيحةمكائنهالعلمهذاويال،الموفوع

الغزاليكانولو،تبلمنبالفلسفةيطيحانالفزاليكادكماابالمنطقيطيحكادنبميةفابن

ولنمثلنيمبةابنعلىوررلهالاعناروأعادالمنطقعنلدافعبعدهجا،او،نبصيةلابنمعاصرأ

علىوهجومهللفلسفةنفدهبعدزانهالغزاليعلىورد.النلسفةعندفاعهفيرشدابنموتف

."التهافت!نهافتبكتابهرشدابنعبفرد،"الفلاسفةنهافت"كتابهفيالفلاسفة

في،المش!ثرتينولعض،والمليرخينالباحثيناهتماماستوففتالقالقضاباأكلرمن:فانيأ

فيوهو،وسلوكبأوفكريأنفسيأ،عند.حملالذيالعميقالداخليالتحولهوالغزاليحباة

اتحولذلك،ببفدادالنظاميةمدرسةفيالأشاذيةمركزعلىينريعكانحبث،العلميمجدهفمة

يعبشظلولعله،للأخرينينراءىكانهكذاأو،وفكريةزفيةمقدماتوبلاسريعأظهرالذي

ولذلك،ومفاخةنهاثيةبحمورةموتفهحسمأنالىلزمنداخلهفيالتحولذلكويصارع

تلكبنفسهشرحالغزاليأنومع4النحولذلكنجاهوالنحلبلاتوالناويلاتالنفسبراتنعددت

الباحثينبعضيقعأويمنعلمذلكأنالاا*الضلالمن*المنقذكابهفيوثفهاالنيالتجربة

مننارمأبغدادالىوصلالذيفالغزالي(مختلفةئفبراتعنالبحثفيأيضأمنهموالمعاصرين

بتجاوزلموعمره،النظاميةمدرسيكونالملكنظامالخواجةمنمرسلأهـا484سنةأعفهان

سنةفهاخرجالذيالغزاليهو،والحريرالذهبمنولباسهمقلنمركبفي(والئلاثينالرابعة

إليه،بصلمنكلعليهبحسدالذيالعلميومركزه،وليلةليلةألفمدبنةوراءهتاركأهـ(488

منيقله،والمالوالجاهللثهرةمغابرأطرلقأكل!يو،بننسهاليهوشعىتيبحثكانوالذي

.(2)التصوففيالطريقهذاوجدوقد،ايقينالىالشك

ووثق،علبهوشجعالإسلاميالفكرقيالتصوتكرسقدالتحولبهذاالنزاليبكونلذلك

مثلالمعاصرينبعضاعتبره،انصوفنحوالفزاليعندحصلالذيوالتحول.بهالارنباط

،222ص،تبمبةفيأحمداطالظ.الدوي(1)

.65-6اص،لال!فلامنانف!.الغزالي(3)

81

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منوهناك،(؟)والعمليالعلميم!ثروعهفيالغزاليعيوبأبرزمن*جدعان"فهميالدكتور

أعرضلماذاتساءلحيث*البوطيرمضانسعيد*محمدالدكورثلعليهوشجععنهدافع

هذاعنالإجابةأنواعبرالزهاد؟سلكفيودخلبغدادفيالشهرةمجدعنفجأةالنزالي

العلمفابىاللهلغيرالعلم*طلبانفسهعنالنزاليقالهاصغيرةبكلمة(وصفهكماالكبيرالسؤال

تكلفمنيخلولاوأيديولوجيأتوظيفيأتفشرأيقدمأنحاولمنوهناك،(2)."هثديكونأنإلا

سياسيةلأغراضوكأنهالغزاليعندالتحولعورالذي*الجابريعابد"محمدالدكتورمل

الوقتنفسوفيالتموفإلىالدعوة"لمازا:ي!تساءلأنفبعد،الأولىالدرجةفيوسلطانية

المنطقفعن(3)"؟للعلمومعيارأللعقلمزانأالمنطقاصطاعإلىوالدعوةالفلاسفةمهاجمة

منيكنلمالعلمتحصيلفيوحيدأمنهجأالمنطقاصطناعضرورةعلىالنزالي"إلحاحإن:يقول

علمإنقاذأجلمنوأيفأ،الإسماعيليةالعرفانيةالتعليمنظرلةضدكانبل،ذاتهالمنطقأجل

العقليةالمقدماتتناقضببببهتعصفكادتالتي،الداخليةأزمتهمنالأشريالكلام

الأشريالكلامعلموانقاذ.الأحوالمشكلةفيانفجرالذيالتناقض،الكلاملعلمالمزسسة

أما.(")"الإسماعيليةالخصمنفسضدالعباسيةالسلجوقيةالدولةعقيدةتأسش!إعادةمعناه

والتنظيميالأيديولوجيالأساسكان،صروفهوكماالتصوف:""الجابريفيقول،التصوف

نإبل،وحسبهذاليسومبررمفهومالاحيةهذهمنالغزاليفموقفاللجوقيةالدولةلكيان

لايمكنعامةالشيعيالرفانفيالروحيالجانبأنبوضوحأدركقدالناحيةهذهمنالغزالي

الذيالسياسيطابعهمنالباطيالتصوفتجرلدإلاإذنيبقفلم،المنطقباصطاعتعويضه

منالتصوففإنالمقابلفيسنيأ)5(توظيفأوتوظيفه،والإسماعيليةالإمايمةالثيعةبهطبعته

ضرردفعفييرىوكان،بقسوةمواجهت!هافيودخل،تيميةابنبثدةانتقدهاالتيالاتجاهات

كتبهالهرسالةفيجاءكما،المؤمنينعنالتتاربدفعويشههاالواجباتأعظممنالتصوفأهل

.32ص،الحدبتالعر!العالملىالإسلاممفكريعدالنفدماص.فهي،جدعان(1)

.19ص،استوققيضخصيات.البوطي(2)

.173ص،ومنافثاتدراصات...والحدانةالرات.الجابري(3)

.174ص،الابقالمرجع(،)

.؟74ص،المابقالمرجع(5)
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الثيخأتباعومن،عصرهقصوفةكبارمنوهوالمنبجينصرالفتحأبيالشيخإلىهـ،470سنة

حيثتييةابننقدمنالبهيمحمدالدكنوريقولكماالنزالييسلمولم.عربيبنالدينمحي

القلوبقوتكتابمناستمدوانه،الصوفيةمذاهبفيالتوحيديحيانأبيعلى*عالةاعتبره

الصوفية،آرائهمنكثيرأ،القشيريرسالةومنالمحاسبيالحارثكابومن،المكيطالبلأبي

آراءمنيذكرفيماتبعيتهعليهعابولكن،الملاحدةصوفيةمنواحدبأنهيقمهلمأنهومع

فيكماالملاحدةوتصوفالعلمأهلتصوفبينفئققدتيميةابنأنومع،ليرهآ.)؟(تصوفية

الثالثالقرنإلىالأولىالقرونفيثأتهحددالذيالعلمأهللتصوفتقبلهوأظهر،اصطلاحه

ومصطلحاتهالاحتجاجفيالفنيةقواعدهلهسلوكيمذهبإلىالتصوفتحولحيث،الهجري

هؤلاءمن،بالقدتيميةابنلهميتعرضولمالعهودتلكفيعرفتاليالأسماءومن.الخاصة

عياضبنوالفضيل،والشةبالكتابمقيدهذامذهبايقولكانالذيالجنيدالفاسمأبو

بنلأحمدوالورعالزهدكتابمعموافقهؤلاءتصوفتيميةابناعتبرفقد.الكرخيوصروف

حياةفيقائمأيعدلمالتصوفمنالمسلكهذااعتبرأنهإلا،(2)بالفلسفةتصوفيكنولم،حنبل

والتصوف.الفارسيةوالغنوصيةوبالمسيحيةبالفلسفةرأيهحسبالضوفتأثرفقد،المسلمين

فيالتصوفعلىهجومأقوىشنالذيتيميةابنعندأيضأمقبولأيكنلمالغزاليسلكهالذي

السلفي.الاتجاهوهوالتصوفالرافضالاتجاهوكرس،الوسيطالإسلاميالعصر

بعضبس!حو،"الكلامعلمعنالعوامسإلجامبعنوانكابالغزاليتأليفاتآخرإن:ثالثأ

وبذلك،وفاتهعلىيومأعشراثنىقبلالكشابهذاتاليفمنالهىقدالغزاليفإنالروايات

ومطالعةوتعيمأتعلصأالنزاليمنهبدأالذيالعلمهوالكلاموعلم.الفكرلةمدوناتهآخريكون

فيمشككأوانتهى،ومدفعأالأمرأولفيبهمعجبأ،فبدأمابعكسإليهوانتهى،ومناظرة

بفدر،ايمانهملتوثيقالعفليةالبراهينإلىحاجةفيليسواالعواموأن،المعرفيةقمةوفي،منزلته

الأفضلمنوبالتالي،والاحت!جاجالجدلعليهايغلبالتيالبراهينبهذهالانشغاليضرهمما

آخرفيالجولنيالحرمينإمامأستاذهعنونقل.بهمخاصةكصنعةالعلمبأهلالكلامعلمحصر

.6هص،م9711،الفكررار:يروت!قطورهفيالإصلاميالفكرمحمد.،البهي(1)

.59ص"الابقالمرجع(2)
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لهذاالغزالينفييحوفيابدأبهانثغللماالكلامعلمبهسيصلأبنإلىبعلمكانلوانهحياته

منهم،المحففبنكبوطالعت،وعفلنهفحصلنه،الكلامبعلمابندأتإني"ثم:بفول،العلم

وعن،بمقصودي!)1(وافغير،بمفمود.وافيأعلمأفمادقه،أعنفأنأردتمافيهوممت

الىواضطرهم،خصومهممننسلموها"مفدماتعلىاعنمدوا)نهم:بفولالكلاملأهلنفده

أكثروكان،والأخبارالفرآنمنالفبولمجردأو،الأمة)جماعأو،التفليدإما،نسلبمها

فيانفعقليلوهذا،مسلماتهمبلوازمومراخذتهم،الخصومتناتضاتاستخراجفيخوضهم

لداثيولا،كافبأحقيفيالكلامبكنفلم،اعلأشبئأالضرورياتسوىيسلملامنحق

موضوعاتانزلفدنيميةابنفإن،العوامالجامفيالغزاليوبخلاف.(3)*أيفاشاشكوهكنتالذي

الناسومخاطبةانعبممنهابرادالنيالشرعةالفناوىحفلفيوأدخلها،العوامإلىالعفيدة

اكثرأنهاكما،العوامأوساطفيتبمبةابنحركهاالثيالموضوعاتأكثروهي،عامةبممورة

الذياالعظمةعزيزالدكتورويرى.الفكريتراثهفيالقاوىبحموعاتشكلتالنيالقضايا

كبيرأجزءأتشكلالعفائدفيفتاواهأناللافتمن"،تيميةابنتراثمدوناتمنمخبأجمع

المفك!لنمنأيبهأفتىما4الأخرىالأمورفيالفتاوىنسبتهافيتجاوز،تاواهمجموعمنجدأ

فيالكلاممنانتقلبانهيشيأتإذ،الأهميةبالغأمرزانهبحدوهذا،الآخرينالإسلامبين

أنه-أعدائهكلامحسب-أو،العامةمجالإلىالعلماءمنالنخبةكلاممقاممنالعفيدة

هذاوإن،العامالشأنمقامالىاثفافيالاجتماعيوسبافهالكلامعلممنالكلامبهذااتفل

بوصفهاالحنبليةناريخفيالبحثوالى،عمعرهفيالثفافةاجنماعباتفيالنظرعلىباعثالأمر

فيهالمنكلمونثابرفدكانونتفي،الدهماءمفاموالىالثارعإلىبالعفائدأخذأأدوارهاأحدفي

نجرعنبالعلموبالفنانةالكلامعلمعنالعوام)!امبفرورةالفولعلىقرونامندادعلى

.(3)،،أهله

فيساهمتالتياوالسياسيةالتاريخيةوالعواملالظروفوطببعةالأرضياتجهةمنأما

المتعارضةاوالمفاربةالمفارنة)مكانبةيفتحالذيبالشكل،نيميةوابنالغزاليبينالفروفاتاظهار

.39ص،الفلالنيانف!.الغزالي(9)

.أ"عر(الايقالمرجع(2)

.13ص،م2"..،والرللكنبالرص!داض:يروت،نبمبةاينعقنر.،العظمة(3)
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.الفكريالغزاليلخطابومجادلأمقابلأتيعيةلابنالفكريالخطابيضعوبمابينهمما.والمتباينة

اتالية:الأمورفييخدد

الغزوتبميةابنوعاصر(م5951/ـه549سنةالصلييةالحروبالغزاليعاعرلقد:أولآ

كانفالنزالي،التعارضشديدةبصورةبيهماالمواقفواختلفت.م0261هـ،656سنةالمغولي

تلكمنعمليأموقفأالتاريخلهيجلولم،سلكهالذياتصوتبنهجالاختياريةعزلتهفي

فتوىبصدرأوعزلتهعنبتخلفلمخطير،تحمأمامالإسلاكلالعالموضعتالنيالحروب

منوهناك،للدارسيننساولمصدرالفضيةهذهظلتوقد.الأجنبيالعدومقاومةفيبالجهاد

زرينالحسينعبدالإيرانيكالباحثلهالتبريرحاولمنوهناكاموتفهعلىالغزاليانتقد

مواجهةفيفاعلةمثاركة،تييةلابنالتاريخسجلالمقابلفي.(2)البوطيوالدكتور((1)بوك

فيالحماسوبثالمقاومةعلىوحرضالجهادوأعلنهـ(007سنةالشامبلارإلىالترعودة

.الإسلامبلادعنوالدفاعالتمهمديبضرورةالجيوشوأمراءالحكاموخاطبالناسنفوس

حكاممعوطبدةبعلاقاتوارنبط،العباسيالعصرفيالسلاجقةدولةالغزاليعاصر:فانيأ

مدرسةفيالأسناذبةلمركزاختيارهبمدخصوصأ،منهممقربأوكاناوبغدادخراسانفيعصره

لهم،المعارضينمقاومةشرعيةك!سبفيمنهواشفادوا،حمايتهموكسب،ببغدادالظامية

والبطثىالقمعممارسةلغرضاتهامكوثيقةوظفالذي"الباطنيةففعائحكتابهمنوبالذات

حياتهلآخرالغزاليظلوقد.آنذاكشوكتهمقولتالذينالإسماعييةالجماعاتمنبالمعارضين

بانملتزمأعصرهبسلطاننفسه"اريطجدعانفهميالدكتوروبعبارة،للسلاطينومطيعأمقرلأ

تيميةابنعاصرحينفي.(3)"هلبالتع!دييأمرهلماوقمديآ،تالدفاعإليهيطلبعمايدافع

بينقاليةسياسيةصراعاتشهدتالتي(م1751-0521/!239-486)المماليكدولة

،الثاموبلادمصرفيالعامةالحياةاستقرارعدمعلىأثرتوخلافاتوتراعات،الحكام

وبسبب،الناسعنالمماليكحكامعزلةنتيجة،والاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاعواضطراب

زكيعنننلأ،127عى،النزاليحامدأبيوفكرحياةفيرراصة:المدرسةمنالفرار.الحينعد،كوبز!لن(1)

.\هص،الغزاليعدالأخلاق.بارك

.11صه،اقولقيضخصيات.الوطي(2)

.،3عى،اطديثالعىالمالمفيالإسلاممفكريعداتقدمأسي.فهمي،جدعان(3)
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الوثيقارتباطهموعدم،الأمةإلىالواضحاتمائهموعدم،كمملوكينوعقدتهمغرلتهم

الباحثوصفهحيث،الاهتماميستوقفماالعهدهذافيالمزرخينبعضوجدوقد.بالدين

نوعه4منفريدنظامبأنه+الإسلاميالثرقفيالمماليكظاهرة*كابهفيأيالون*دافيدالانجليزي

ارتباطهتييةابنعنيشتهرلمالنزاليوبعكس.القديمةالحضاراتفييشبههماعلىنقعولا

العلماءمعومتعارضأ،والدينيةالفكريةلياساتهممصادمأكانبل،لهمتقرلهأوبالسلاطين

حياتهتف!وو،والاضطهادوالاعمالللسجنزلكبسببوترض(فهمالمقربينوالفقهاء

بالمحنة.

كانبل،عمرهفيالسائدوالدينيالفكريالنظاممعومندمجأموافقأالنزاليظللقد:ثالثأ

،السلطانابديولوجيةعنومبرأ،عنهومدافعألهمكونأ،الفكريالنهظامذلكمنأساسيأجزءأ

العلماءمعومواجهاتعراعاتفيدخلالذيتيميةابنبخلافعليها.الشرعيةومضفيأ

،وأفكارهعقيدتهفيوالامخانوالتفتيشللتحقيقوتعرض،عصرهفيوالمتصوفةوالفقهاء

الرسالةقضيةفمن.عصرهفيالسائدةالدييةالسياساتومخالفةالإجماععنبالخروجواتهم

الكلامأهليخالفبما،تعالىاللهصفاتحولسؤالعنفيهاأجابالتي،!698سنةالحموية

منبمرسومهـ،705ستمعتقدهفيلامتحانترضهإلىعليهوتألبواحفيظتهمفأثارعصرهفي

وسلامةصحةفيوالتحقيقللتباحثوالفقهاءالقضاةمعجلسةلحضوريدعوهالسلطان

عليهادعىحينأخرىقضيةفيمصرإلىحضورهوطلبوامجلسمنأكثرلهوعقد،عقيدته

إلىالأمربهوانتهى،التجسيميقتفيبماالخبرلةالصفاتيثبتأنهفيالمالكيمخلوفابنالقاضي

عنخرجحينماهـا072سنةفيوهكذاهـ،707سنةالمشكلةهذهمعهوتكررت،السجن

الحيض،حالةفييقعالذيالبدعيوالطلاق،بالثلاثالطلاققضيةفيالأربعةالمذاهبإجماع

العلماءمحاكصةإلىالقضيةهذهفيبرأيهتمكهبسببوترضمعتبر،غيرثرطالمعلقوالطلاق

الفكريةللسياساتمخالفتهفيالحالهذهعلىظلوقدالسجنإلىبهوانتهتوالقضاةوالفقهاء

الوضمياتهذهأنولاشكهـ.728سةبدمقالقلعةسجنلبتوفيأنإلى،والدينية

البحثوماهجوالصرفةالفكرتكولناتفيكبيرةبصورةا!لرتاليئاتواختلافوالسياقات

واتجاهاتحركةعلىوتأثيراتهما،يهماالفروقاتوأظهرتتييةوابنالغزاليبينوالنظر

الإسلامية.والأفكارالمعارف
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تيميةابنبعدما

منفصلين:انجاهينإلىتيميةابنعنالمعاصريندراساتانقسمت

الانتسابجهةمنإما،والمقائديالدينيفكرهفيتيميةابنإلىنظرالذي:الأولالاتجاه

.والاعتراضالمخالفةجهةمنأو،وصاحبهالفكربذلكوالارتباط

الارتباطمسألةعنبعيدأوالعقليالمظفيفكرهفيتيميةابنإلىنظرالذي:الثانيالاتجاه

المخالفة.أو

الشيخرعوةمعتحددتتيميةابنلفكرالحديثةالصياغةأننتهيجةنكرس:الأولالاتجاه

وسطنجدفيظهرتالتي،(م1792-1703/ـه6012-1511)الوهابعبدبنمحمد

فيبهالوعيتصاعدخىكامنأظلتيميةابنتأثيرفان"حورانيألبرت"آب!حوالرييةالجقلرة

فيالبهيمحمدالدكتورالحركةهذهويميز.(؟)الوهاببنمحمدالشيخحركةمععرالامنالقرن

فيهاتلقلمقرونأرلعةمدةبعد،عثرالثامنالقرنفيبهاوعنيت،تيميةابنآراء"عانتأنها

منسواء،الوهابعبدبنمحمدالثيخحركةجانبمنلقيتهاالتي،الكبرىالعنايةالآراءتلك

القائمةالسلطاتبعضمنرسميأبهاالاعرافجانبمنأو،بهاوالتم!كإليهاالدعوةجانب

فيابقليلوبعده،نفسهتيميةابنأيامتقبرالآراءتلككانتإنوبعدالإسلاميةالبلادفي

مننوعآأو،الدينفهمفيالخروجمننوعأ،المذهبوأرلابالعامةمنللمسلمينالعامالتقدير

ومعارفهأفكارهمعوتعاملتتيصبةابنورثتاليهيالوهابعبدبنالشيخفحركةالإلحار")2(

والتمسك،لهاالواسعوالرويج،عهاوالدفاع،لهاالاعتاروأعادت،علبهاوصيةأنهالوكما

عبدابندعوةاهتماممحورشكلتالتيالقضيةأنالصروفومن.وايديولوجيةدينهيةكشرعيةبها

الدكتوريصفهالذيبالشكل،والمثركالتوحيدمفهومعلىوالتركيزالعقيدةقضيةهي،الوهاب

الحركة،هذهدعاةسمىحنىالثركمعنىفهمأو،الوحيدمفى"فهمفيبالمبالغةالبهي

همفبينما،المسلمينبقيةوبينبينهمالفرقةعامليكمنالمبالغةهذهوفيالتوحيدباسمحركهم

المبالغةفيسبيلهميسلكلاممنيخرهمويرون،توحيدأهلأوموحدينأنفسهميرون

.233ص،المرلبةالنعوبتارلخ.ألرت،حوراني(؟)

.8هص،تطور.فيالإروميالفكرمحمد.،البهي(2)
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النقدذلكفي،قللأوشككمنوهناك(؟)أرسطوكمظقجامدصوريمنطقلا،حيتجريبي

:يقولكماأرادواالذينالدارسينبعضواتقدالروياللهعبدكالدكتور،تيميةلابنالمنطقي

أدنىبدونغرليةمؤلفاتمنمقاةبأخرىالإسلاميالتأليفمنمأخوذةجزئياتيقارنوا"أن

عنتيميةابنملاحظاتمنالانطلاقالإمكانفيكانإنهبعضهمقالالزمنيللفارقاعتبار

مقنعدليلأييوجدلاإزمجردةدعوةوهذهأرسطيغيرمنطقلبناءالأرسطيالعاسنواقص

الانطباعذلكتشابه،الغربيالفكرفيمماثلةمجالةرأيهالروي!لقرب(2)*واقياحتمالأنهعلى

ديكارتلمنهجيةباسكالقدمهالذيفالقد،زعمهحدعلىاالإسلاميالفكرفيلك!ثتالذي

قوللكنهاأرسطيولاديكارتيلاجديدمنطقابداعأبوابعلىكانإنه"البعض:قالزمنهفي

تيميةابنصورمنهناكالمقابلفي.(3)"االعلومومهجيةالمنطقفيأخصائيينقوللاونقادأدباء

لملأنهالغزاليينتقدالذيالندويكالثخ،أركانهوزعزعوهزمهبالمنطقأطاحقدوكأنه

الثورةلواءرفع"فإنهرأيهحسبتيميةابنأما،اليونانيةالعلومتأثيرمنمؤلفاتهصونمنيتمكن

المنطقومقدماتمسائلناث!انهحالأيفيمعهمايعاهمولم،اليونانيةوالفلسفةالمنطقعلى

بعمليةوتناولها،المنطقيينعلىالردكتابهفيخيروصوفيبميركناقد(بهاالمعترفوالفلسفة

عنبحثناواذا.(1)"الحادةبهامهوثقبهإلاموضوعأيركولم،بالكليةأساسهاوزعزع،جراحية

ذلكنجدفقدتيميةابنفكرفيالمنطقيوالجانبالعقيديالجانببينالجمعإلىسعتمحاولات

نغلبالمحاولةهذهوحتىالعربيةالفلسفةفيالعقلإصلاحكتابهفيالمرزوقييربأبومحاولةفي

.الموضوعوطبيعةالبحثلمقتضياتوذلك،المنطقيبالجانبالاهتمامعليها

.66-6صه،المبلأجلمنحوارات.طه،الرحمنعد(1)

.111ص،م9961،المركلالثفافيالمركز:بيروت،العقلمفهوم.اللهعبد،المروي(2)

.111ص،الابقالمرجع(3)

.371ص،تيسيةبنأحمدالحافظ.الدوي(4)
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واسنتاجات:وففدملاصات

تيميةوابنالنزاليبينالمازعفيالانقصامالمعاعرالإسلاميالفكرعلىيظهرمازال.أولأ

بيننزاعاتإلىترجعإماوالخلفيات،المكسوهكذانيميةابنوينتقدبالنزالييرتبطمنكا!نهف

وحنبلية.أشرلةبينكلاميةبخلافاتتتعلقأو،سلفيةوأخرىعوفيةاتجاهات

استوقميشخصياتكتابهفيالغزاليعن"البوطي"الدكتورفيهيدافعالذيالوقتففي

عهديأولمنذ،وقلبيعقليفيجليلةمكانةالغزالي"للإمام:قولهوحسب،بهتعلقهويظهر

ألمعقتالتيبالأوهامملاحظاتهمتع!نيولهالممدينويواجه(1)"..الصرفةطرلقفيبالسير

تلكفيويرى،والطرطوشيالعربيوابنوالمازريصلاحابنكملاحظات،ظلمأالنزالي

فيذلكبعدلأتساءل،غيرهالشفذريعة*اتخذتبأنهاوصفهحسبالأوهامأوالملاحظات

إلىعمدأأصحابهاجرتحفيظةهيأم،فيهتورطواتدماإلىأعحابهساقجهلأهو:عجب

مذهبلامباركةزمنيةمرحلة*السلفيةكتابهفيتيميةلابننقدهيوجهالمقابلفي(2)؟ظلموسيعة

بالاضطرابوصفهفعن،فكرهفيوالاضطرابالتناقضجوانبيظهرأنحاولحيث*إسلامي

وأاضطرابمن-اللهرحمه-تيميةلابنوردمابعضعلىبالقارئأقفأن"لابد:يقول

علقالذيالوهمهذاننالهررهناأنناعجيبأ"ألبس:كقولهبالوهمتارةويصفه،(3)"عجيبكلام

قيميةابنفيهيتخذالذيالوقتفي،تيميةابنإياهيعلمناالذيذاتهبالمنهج(قيصيةابنبذهن

.(")"ضلالاتهمأخطرمنلواحدةمتينأ،أوهامهمعنمدافعأالفلاسفةمنموقفه

علىوتركز،شانهمنوترفعلهتتصرإماتيميةابنحولوالكتاباتالدراساتإن:فانيأ

وهيوصراعاتهأخطاثهعلىوتركز(شأنهمنونقللفتنتقمواما،وإصلاحاتهفاقبه

الماضينشخمهمياتتقييمإلىالنظرفيالإسلاميالفكرمعتتكررالتيوالمنهجةالصرفيةالإشكالية

والمعايب.المثالبفيآحاديةوإما،والفضائلالماقبفيوآحاديةمبالغةفاما.خاصبوجه

.79ص،اضوقفتيشخصيات.الوطي(1)

.79ص،الابقالمرجع(2)

.581عر،م9881،الفكردار:رمق!)صلاميمذبلامباركةزفيةمرحلةالليةسبد.محمد،البوطي(3)

.17.ص،الابقالمرجع(4)
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الارتباطفيالمبالغةنتيجةكانمصدرأيمنتبميةلابنالنقديرفضونقدالأولالانجا.أمححاب

التعصبياتأوالفكريةالنزاعاتزاويةمنلهالنظرأو،النفدلذلكتأويلأوتقيدعن)ما،به

هيالنظرفيالطرلقةوهذهفضيلةبأيتيميةلابنيعرتأنيريدلامنتجدالمفابلوفي.المذهبية

التفليدتكرسفهي،العلماءطريقةلانكونأنبقرضالتي،العوامطرلقةإلىنكونماأقرب

والاجقاد.انجدبدونعوق،والجمود

نزعنهفيهتداخلت4عصرهفيوالأفكارللمعارفومراجعةنفدمنتيميةابنبهتامما:ثالثأ

عليهالاحتجاجلدرجةنقدهعلىالالتباساتبعم!أثارالذيبالشكلالنفبةبنزتالعلمية

اليالمفةولعل.الوضوحبذلكتكنلمنقدهفيوالموضوعيةالمعرفيةفالحدود،تقبلهوعدم

الحادةنزعتههياونهجهفكرهمعيتفقونالذينذلكفيبمنتبميةلابنالدارسونعليهااتفق

فيوليستمقعةغيرلكنها،مختلفةتفشراتالنزعةلهذهيبررأنحاولمنوهاك.والقاسية

منتيميةابنمعارضةإلىالبعضدعتالتيالأسبابعنالندويالثخيتحدثفحبنمكانها

منكثبرلدىلمعارضتهالطيعيالسببإن:يقولإذ،الطببميبالسببيصفهماالأسبابهذه

الفضلأهلمنكثيرعندتوجدالتيتلك،الإسلامشيخنفسفيكانتخصيمةالمعاصرين

التي،الطيعةحدةبهاوأعني(المملوماتوكثرةالظروسعةعاديغيربذكاءيتميزونالذين

وغبائهمجهلهمواظهاراللازعبالقدمعاصريهمبعضنناولعلىالأحيانبعضفيقبعثهم

معاصرلهممنالعلمأهليثعورتجرحكلماتالتأثرشدةمنأفواههممنونخرجاعلمهموتلة

الدائمة،والعداوةالنفوربذورقلولهمفييبذرالذيالأمر،نلاميذهمهمةنثبطبهموالمعجببن

لعموالترلصالمصتمرةوالمعارضة،علبهموالفلالالكفرفتاوىإعداربتجماوزلك

.(()بالدوائز

الإسلاممفكريعلىلاسيما،وردودهنيميةابنفاتثات*إنالحميدعبدمحسننظروفي

هيجانآئارعليهانظهرفعلردودآئارمنمخلولا،الرصينةومنهجتهاانزانهامنالرغمعلى

فيالحضاريللخراباليوميةالمواجهةهموممنبعانيكانمامنناثحأذلكوكان،وعصبية

جهةمنالمدسوسةوالأقوالوالمنحرفةالدخيلةالتياراتوضغطجهةمنالإسلاكلالمجنمع

.421ص"نببةينأحمداطاق.الدوي(1)

92
http://www.al-maktabeh.com



ابنعندوالموضوعيالعلميالنفدعلىالحالةناثبرهذ.البى"*الدكورأظهروند.(1)*اخرى

إلىتسيءالتيالقاسيةالعباراتبعضيستخدمتد،النقدعملبةفيتيمبةابن*ان:قولهفينيمية

مجالمنوالحكمالخصومةتقلماسرعانالمزاجوحدة،المزاجحاروكان،الفاصلالعالمحبدة

يخلداو،نفوسهمفييدوروما،الخاصةوحبانهمالأشخاصبحالالىالدينيأوالعفليالجدل

دابمان*)2(.عقبدةمنفلوبهمفي

مولفات،أساسبينانجاهبنالىتنوزعتبيةابنبهااشتهرالنيوالمرلفاتالكتاباتان:أ!ار

معتييةابننعاملالأولىالمرلفاتفي.للفناوىوكللفاتوالاخجاجوالنفضبالنقدنتصف

ميدانمنأشدنظرهفيالقلموميدان،فتالساحةفيوكانه،المحارببخطقوالأفكارالمعارف

وعدوانهبغبهعلىبالإغلاظورسولهاللهأمر"وحبث:بقولهالمشهدهذابنفسهويصور(السبف

(3)"أحسنهيبالنينخاطبهأنمأموريننكنلم،بمفابتهمامورونفنحن(والسنةالكتابعلى

(1)*برحليثوكانهالبحثفيتقرلهنويةحدة"لهاعحابهمنوهوالذهبيالحافظتوتال

نحالفةالمستيمالصراط"اقنضاءكتابثلاالشهيرةكللفانهبعضعناوينمنيفهمماوهذا

نأسيصفيالجهميةنلبيس*بيانو"الرسولشاتمعلىالمسلول"المارمو"الجحيمأصحاب

كنبأماوالنقدوالجالالاحنجاجعليهايظهرعاوينمنذلكغبرالى"الكلاميةبدعهم

الفكرينسقهفيوفاعلأكببرأحضورأوشكلت،بهاواشتهرنبمبةابنفهاكرالقالفناوى

نداولأالأكثرالقاوىهذهواصبحت،والإلهباتوالأصولالعقاثدمجالالىوأدخلها(والدبخي

حبنفي.ونهجهفكرهإلىتنتسبالنيالأومماطوبالذات(المعاصرةالدينيةالأوساطفيونعميمأ

البيئةوبمكونات،والحالوالزمانالمكانبثرائطالتعلقخموصيةلهاطببعهامنالفتاوىأن

الفناوىكنبمعالتعاطيطريقةيرداس*الباسط"عبدويننفد.والاننمادبةوالئقافبةالابخماعبة

أصبحتحيثكير(أثرنيميةابنبهاأدلىالتيالففهةللنتاوى"كان:بقوله،تيميةلابن

.31ص(كلسلالااالنكرممديد.لحبداعد(1)

.16-11ص،تطورهلالاصلاكلالنكر.البي(2)

.98ص،م1199،الاسلاكلللنكرالعالميالمعهد:برندن،نببةاكننديلر!ملاالمنهجنكاملابرامم.،عنبي(3)

.233ص،3.ج،القاويعمىكابانظر.نيمبةابنعننثلأ

.39هعي،2ج.الحابلةطبنات:كابعننفلأ!01.ص،الابقالمرجع(1)
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وعلاتهماعهماالناتجةوالظروتوالمكانللزمانخاضعدييومجهوركإتاجلاقستعكل

لرات،عدةفشورة،جاهزةفتاوىعنعبارة،أحيانأأضحتولكنها،الفتوىبصاحب

.(؟)"تعليقولامخقيقبدونغالبأ،باكملهااقتناؤهايمكنبكثرةوموزعة

تائجهمنكان،والأفكارالمعارفعلىتيميةابنفتحهالذيوالسجالالنقدإن:خامسأ

بطرلقةتيميةابنمعهاتعالولالتيا)هلومبينواضطرابهاوتفككهاالعلاقةاختلالواشكالياته

لدرجةالعلومتلكوتقدمنمومنالحدعنهنتجالذيالوضعبهاوالإطاحةعليهاالانتصار

كفرأالفلفةوأصبحت،العقليةبراهينهفييتطورولمالكلامعلمفتوقفالجمودأوالتوقف

ابنومقولةتزندقفقدنمنطقمنمقولاتالمنعقعلىوسيطرت،معهاالعامليحرموإلحادأ

الأخرىالعلومحالأصبحوهكذاوالنفاقوالزندقةوالعنادبالحقالتكذيبفطنةالمنطقإنتيمية

النقدفيتيميةابنطرلقةفإن،والجماعاتالمذاهبجهةمنأماوالأفكار.المعارفجهةمنهذا

والتكعيروالتضليلالتديعبعاوينالحربعليهافتححيثوالفروقاتالخصوماتكرستقد

التيالاتجهاديةالمواتفلأدنىخصومةيكفر:البوطيالدكورتقالكماتيميةابنكانفقد

التب!يرمحاولقمتيميةلابنالدارسينبعضفيهاوقعالتيالأخطاءومن.(2)"اهيفيخالفهمقد

لاالتيوالحديةالقسوةبتلككانتلوحتىوالاحتجاجالنقدفيطرلفتهعنوالدفاعوالتأويل

يثهدهمامعالإلهلاقعلىيتناسبلاالذيالعصرهذافيقائمأالنهجهذاومازالأحيانأتحتمل

بينالحوارأو،المسيحيالإسلاميالحوارأو،الإسلاميةالمذاصببينللحواردعواتمنالعالم

.الحضاراتبينالحوارأو،الأديان

الصرفيةقيمتهحيثمنالمظقإلىتيميةابنوجههالذيالنقدأهميةفيشكلا:صادصأ

هذاأنإلاالدينيةالأوساطخارجمنإليهالدارسيناتباهاستوقفالذيالمجالوهو4والنقدية

جاءتالتيوالعصور،لعصرهوإنما،بهاتيميةلابنعلاقةلاعكسيةارتداراتلهكانتالنقد

النقدزلكثليستوعبالذيالعلميوالمشوىالفكريالنضحبذلكنكنلمحيث،بعدهمن

الوقتففي(الحقيقةتلكعلىالبرهانيةالمفارقةتظهروهناعمليأوتقدمأتراكمأعليهويبني

.67ص،(0002،)يروت،23المدد،(بوابمجلة،المعاعرالديخيالخطابفيتيصيةابن.الباسطعد،يرداس(1)

.166ص!اروميمنبلامباركةزشيةمرحلةاللية.الوطي(2)
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البحثومناهجالمظقتطولرفيعندهمويوظفالقدذلكعلىالغربيينبعضينفتحالذي

علىمهمنأكانوالذي،وثغراتهونواقصهالأرسطيالمنطقعيوباكثافبعدالتفكير،ونظم

أثرتيميةابنومنهمالمسلمينعلماءلنقدوكان،هناكالوسيطالعصرأواخرإلىالغرليالفكر

المنطقتجاوزعلىالأوروبيالفكرحرضتالتياتارغ!ثلاوالعيوبتلكعلىالترففيمهم

الذهنياتفيوالمغرق،الإطلاقيةالقيمثائيةوالمحكوم،البديهيةالفرضياتفيالموغلالأرسطي

بعالمالعكيروماهجالعلميربطالذيوالنسبيوالعمليالتجريبيلمنطقاكثافإلى(الظرلة

علماءنقدعلىاطلعواالذينالغرليينأبرزومنالذهنبعالممرتبطأكانأنبعد،الطبيعة

تعلمالذي(م4921-4121هـ/693-116)بيكونروجرهواليونانيللمنطقالمسلمين

وبقيمتهاالعلومتلكبأهميةعلنأيصرحوكان،أكسفوردفيالمسلمينعلومودرسالسليةاللغة

والارتدادبالمنطقالإطاحةيشهماإلىالمسلمينفكرفيالنقدذلكتحولالمقابلفيالصرفةقكوينفي

عليها.والبناء،منهاالانطلاقوليس،بهاوالاكماء!اشاعتهاوالثغراتبالعيوبوالتمسك(عليه

ونقدههجومهخلالمن،ال!شيعيوالفكربالشيعةعلاتهفيتيميةابنيصورماغالبأ:سابعأ

بعضفيوردكماوليسوالقدريةالشيعةكلامنقضفيالنبولةالشةمنهاجكتابهفيوردالذي

فيهـ(726-648)يوسفبنالحسنالحليالعلامةعلىردأالقدريةالشيعةبعنوانالدراسات

الشيعةاجتهاداتمنتيميةابنأخذهمايذكرلاالذيلكنالإمامةمعرفةفيالكرامةمنهاجكتابه

فيالأربعةالمذاصبإجماععنبهاوخرجتيميةابنبهاره!شاالتيالآراءوهي،الئيعيوالفقه

بمسألةالصروفةالآراءوهيبالمحنةووصفتهـ،072سنةبإحراجاتلهوئسببت،عصره

عصرهفياللطانأصدروفد،المعلقوالطلاق،البدعيوالطلاق،بالثلاثكالطلاق"الطلاق"

بخالفبماالطلاققضايافيالإفتاءعنبالاماعتيميةلابنأمرأالأريعةالمذاهبعلماءمنبطلب

الآراء.تاكعنيتراجعلملكنه،الأربعةالمذاهبعندالإجماع

المصادرحدودفيأقللا،الآراءتلكمصدرإلىأشارمنهناكليسأنللنظرواللافت

نأمعتطورهفيالإسلاميالفكركتابهفيالبهيمحمدالدكتورسوى،إليهارجتالتيوالمراجع

إنهالبهيالدكورنظروفيباهمامعهاومخدثتالآراءتلكإلىتطرقتقدالمصادرتلكجميع

الئسيعيللاتجاهاعتبارهمنيقلللاأمر،عامةالشيعة"معارضتهفيتيميةابنعنقيلمهما
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مسالةفيكما،فيها6لهباعهمو،الفقهيةثخريحلالههملبعضاستحسانهدونبحوللابل،المعتدل

زمنفيكالطلاقعنهالمنهيالطلاقهوالبدعيفالطلاقالمعلقالطلاقاو،البدعيالطلاق

صحةبليكدومانجمبة")؟(ابنبهوأخذ،الشيعةفقهاءعنديقعلافإنه،اثلاثبلفظاو،الحيض

الحجموسمفينببةلابنوفالهةلقائهعنالحليالعلامةحباةترجمةلكاتذكرروابة،ذلك

نيميةابنفاعجب،قذاكراالحرامالمسجدفينيصبةبابناجنى،حجلما")نه:الروايةنقول

السنةمنهاجفيسماهحبث،المنجسابنتسبالذي:قال؟هذايانكونمن:لهفقال،بكلامه

ومباسطة*)2(.أن!بينهمافحمل،انجسبابن

افكارهعنونراجع،وحبرةأزمةالىالإسلاكلبالفكرتوصلقدالغزاليكان)ذا:ئامنأ

الفكرإخراجيستطعلمتيمبةابنفإن،تبحثالذيالبقينالتصوففيووجد،معارفهوانتد

النهجهذا،بالسلفبةبعدفيماوعرترسخهالذيفالهج(والحبرةالأزمةنلكمنالإسلامي

المرونةالىوالتشددالتصلبومن،الففهالىالحديثومن،المفلمنالنقلالىأقربكان

معالتواصلعليهيصعبوكانوالاجتهادالانفناحمنوالجمودالانغلاقوالى،والتسامح

بانهالهجهذاالبهيالدكنورويصوروالاجنماعبةالإنسانبةالعلومومنهجباتالحديثةالمعارت

وشاوق،المهمناعبةالحضارةبساوقالذيالإسلامإلىدعوةولب!،الصحراويةالحياةإلىدعوة

فإنلذلك،(3)أميسبناةالجماعةبناءفيالنفدميةوشاوق،الإنسانبةاطباةفيالرفبعالمشوى

لمفهومويفعتد(المدنيةأوالحضريةالبيثاتمنوالريفيةالبدويةالبثاتإلىأتربهوالفكرهذا

فيالمرزوقييعربأبوتقصدهالذيالداثمالانترانيفرماوهذا،والعمرانوالفدمالنمدن

وجماعاتأففانسنانفيطالبانظاهرةتولدتالفكرهذاومن.خلدونوابنتيميةابنبينكاباته

ايضأ.يخرهاوفيوالجزاثر،مصرفيالسلفيةوالتطرتالعنف

.4هص،تطور.لىا"سلاكلالفكر.الهي(1)

رار:يروت،النالعليمحمدالحبنعد:تحفبقالأسول.علمالىالوعولمبادئ.يوسفبرالحن،الحلي(2)

"17ص،م9986،الأضواء

.88عى،نطورهلا"صلاكلالفكر.البهي(3)
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الثاني:الفصل

الفلسفيالفكروإصلاحتيميةابن

المرزوتي8يعربأبو

النعهبدت

فلسفيةبذراتمن،تيميةابنفكرفيمايقبلهل:هوجوابعنلهنبحثالذيالسؤال

أقصجعلتعدما،السلفيةالقراءةألغتهااليالفلسفيةالقراءة،كابانهفيومث!ةنسقيةغير

لكونه،التامالدفيملاحال!إلىيرتىلافحسبفقهيإصلاحهوفكرهإليهيؤولأنيمكنما

التيالإنسانيالفكرذروةبذلكملغية،السلفتقليدفيالحيانريخيالوجودحصرإلىيدعو

؟التصوفأوالروحيةوالتجرلةالتفلسفأوالعقليةالتجربةفيهاتتحد

للفكرالنقديفكرهيقصرفحسبفقهيمصلحتيسيةابنكانهلهو:نعلمهأننرلدما

الخطةمجردعلى،والصوفيالكلاميبفرعيهالدينيوالفكر(والصفويالمشائيبفرعيهالفلسفي

،السلوكمننوععنالدفاعالوحيدهدفهاجدليةبإلزاماتالخصومإفحامفياقشلةالكلامية

نأهلأم؟المبدعالعقلأعضاءكلبترإلىفيتهيالذرائعسدبخطقالإنسانيةالأموريعابم

التيالثوريةالنظريةالفتوحمنئريامنجما-المحاولةهذهفينرضتاهيكما-تمثلأعماله

مأزقفيكلهااجتمعتالتيالإسلاميالمربيالفكرمأزقعلاجيحاولكيرافيلسوفاتجعله

ازدواجبداءمصابةثقافتاجعلوالذي،اليومإلىنعيثهزلناماالذي،الفصامهورئيي

والنقل،الدنياوعلومالعقلبيندائمة"باردةا"حرباتعيشانثقاقينمنمزلفةأي،الشخصية

وشكليا؟خارجياتوحيدابيهماللتوحيدالعقيمةوالمحاولات،الآخرةوعلوم

يغلبمابسبب،ناجزأفلسفيأعملأليستقيميةابنأعمالفيالفلسفيالفكربذراتإن

الأعمالبعمن!وجودننكرلاكوننارغم،المرنجلةالظرفيةوالأجولةالقوىأسلوبمنعليه

لمفلسفينفسذيمشروععنتعبرالفلسفيفبهر.فبذرات.الفلسفيالنفسذاتالنسقية

"رو.هه!لةلا!ءكا!كعةلأدامكا،:الالبرونيالريدتون!.جامعةفيالعرببةالإصلايةالفل!فةليكرسياشاذ
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الحلولوفيبفرعيهماالفكرلننقدهفيأي،الإمجابيبمدهفيولاالسبيبعدهفيلا،يكشمل

مثالأللبحثمقدمين،سرالاعنللجوابالتاليةالخطةنقترحقحنلذلكقدمها.اليالبديلة

خلدونابنفعلهماهوالمثالوهذاالمقصود.النظريالإصلاحنوعحولإثباتهنريدمماواضحأ

علوموبينبينهاللتقابلتجاوزأ،النقلبعلوميسمىكانمافيالرئيسيةالأداة،العلمإلىبالنسبة

وأالرثيىالعلمدوريؤدي)الأداة(العلمهذاباعتار،كلهاالإنسانيةالعلوممجالفيالمقل

العلومدورتؤديوالي،عامةالإنانيةالظاهراتموضوعهااليالعلومنسقفيالسيد

التاريخ.علميةلخقيقالمساعدة

العقلية،العلميةإلىالتاريخنقلشروطتحقيقفيمتمثلا،المقدمةمثروعجعلخلدونفابن

المشروطعلىالشرطتقدمعل!متقدمعلمعلىللخبر،ال!قديمنهجهبتاسيس،الفلسفيةأو

تيميةابنعندصريحامثيلالهنجدلاالعلاجوهذا.الإنسانيوالاجتماعالبشريالعمرانعلمهو

الخلدونية.القوحاتإليهتبالذيالجنسنفسمنتعدأنيمكنالظريةفتوحاتهكونرغم

مزلةإلىالنقليالعلممزلةمنالابستعولوجيةالتاريخعلمنقلوجوبفيخلدونابنقالوقد

الأيامعنإخبارعنينلدلاظاهرهفي)التاريخ(هوإذالتصدير:"مفتتحمذالعقليالعلم

إزاالأنديةوتطرف،الأمثالوتضرب،الأقوالفيهاتصو،الأولالقرونمن"لسوابقأوالدول

النطاقفيهاللدولواتسعالأحوالبهاتقبتكيفالخليقةشانإلياوتزري،الاحتفالغصها

نظرباطنهوفي(الزوالمهموحان،الارتحالبهمنادىحتىالأرضوعمروا،والمجال

لذلكفهو،عميقوأسبابهاالوقائعبكيفياتوعلم،دقيقومباديهاللكائناتوتعليل،وتحقيق

.(1)"قيخوعلومهافييعدبأنوجدير،عرلقالحكصةفيأصيل

"نقدمصنفهفيالجوزيةقيمابنبهاقامالتيالصرمجةالمحاولة(المقايسةهذهمؤلداتمنولعل

النقدإلى،الخارجيالقدأووالتعديلالتجرلحمهجتجاوزإلىفيهسعىالذي،"المنقول

بهايتعلقالياتاريخوتائعمعاتاسقثل؟خالمةعقيةكلهامعاييرإلىمشندا،الداخلي

ومخن.4اوالأفعالالأقوالفيالأنبياءسلوكمعوالتاسق،الكردمالقرآنمعوالتناسق،المنقول

بينالتوحيدمسألةهي،واحدةمسألةإلىإرجاعهاخلالمنطرحناهاالتيالأسئلةعنسنجيب

.167صاالبانيالكتابرار:يروت،3ط،المقدمة.خلدونابن(1)
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نصفمجققأنيمكنزلكأنننسىأندونمن،العقلعلوموعلميةالنقلعلومعلمية

إلىالإنسانيةالصرفةفيرد؟أحدهمافيلهاحصراالعلومضربيبينالتوحيديكونفقد.المطلوب

الردإلىتذهبكما،العليديوبمعناهما،وحدهاالعقليةالعلومإلىأووحدهاالقليةالعلوم

لكن.خلدونابنلفكرالوضعيةالقراءةالثانيالرد!الى(تيميةابنلفكرالسلعةالقراءةالأول

وضعيةهياالمابلبتجاوزالفلسفيالتوحيدهذاقبلالصرفةوضيةلكونمستبعد،ذلك

مجعلممادونهمنحاصلةوضعيةهيالمتادل.بالردالوضعيالردووضعية.السلفيالتوحيد

منهما.التحرريستهدفتحقيقه

الواحدةالمسالةهذهإلى،العلومضرليبينالتقابلتجاوزالفلسفيالتوحيدمسألةوتعود

الفكرينعلىتيصيةابنبهردالذيللمعياروالكافيةالضروريةالشروطتحديدص!ألة؟وهي

ابن:المشهورلنالأربعةممثليهماخلالمنعصرهفيسائدينكانااللذين،والدينيالفلسفي

المنقولصحيحبينالعارضدرءمعياروالمقصود،والرازيعربيوابنوالسهرورديرشد

الضروريةشروطهعنصراحةتساءللملكنهالمعيارهذاوضعتيميةفابن.المعقولوصرلح

الثورلةالفلسفيةالإرهاصاتكليوحدأنيمكنكانهوالذيالتساؤلهذاكونرغم،والكافية

إليه.ننسبهاالتي

يجعلالذيما؟هيلهامعيارهتضمنرغمعراحةتيصيةابنيسالهالمالتيوالأسئلة

أولهماجعلبعدواحدةطبيعةمنيصبحانهل؟يتعارضانلاالمعقولوصريحالمنقولصحيح

منالمنقولصحيحنخرجكيفأو،والصريحالصحيحنعلموكيفصريحا؟وثانيهماصحيحا

دونمنعامةالمعقولمنالمعقولوصردح،التاريخعلميةشروطتحقيقرونمنعامةالمنقول

الصرلح؟يخروالمعقولالصحيحغيرالمنقولهوماسالبةوبصورة؟المنطقعلميةلهثروطتحقيق

المتقدمالعلمهووما؟علميةتكونأنمنوالمنطقيةالتاريخيةالمعرفةيمغماالحالينفيهوأليس

سلبايتعارضانلايجعلهماالذيومافيهما؟الواحدإدراكمنوالممكنينهما،الفصلعلى

اللاحقتقابلهماعلىمتقدمالعلممنجديدضربهوأمجنسهعامنأهوإيجابا؟ويتطابقان

مرحلةيتجاوزأنسألهالويمكنوكاناتيميةابنيسألهالمالتيالأشلةهينلك؟عليهومتعال

فيخلدونابنعندصرمجاحصولاحصلالذي،الإيجابيالعلسفمرحلةإلىالسلبيالتفلسف
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ابنلدوردراستناتكونوبذلك.المنقولصحيحوهوالأولالمعيارعلميةشروطعنالبحثمجال

بحسبفصلينذاتمنهماكل:مقالتينمنمولفة،الفلسفيالمستوىفيالإصلاحيتيمية

التالي:المخطط

المحاولةهذهفيالمطلوبنحديد:المقدمة

:تطورهومراحلالإسلاميالعرلهيالفكرممازق:الأولىالمقالة

النظرلةالإسلاميالرلهيالفكرمآزقمحددات:الأولالفصل

الصياغة)تدرجوالعملالنظرعلملإشكالبةالنظريةالصياغةمراحل:الثانيالفصل

والعمل(النظرلعلمانظردة

الإسلامي.العرليالفكرلممازقتيميةابنعلاج:الثانيةالمقالة

والتأويل.التحليلبينالمقابلةنجاوز:الأولالفصل

والمجاز.الحقيقةبينالمقابلةتجاوز:الثانيالفصل

الإسلامي.الربيالفكرفيالتأويليةالمذاهبنسق:الخاتمة
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نطورهومراحلالاسلاميالرليالفكرممازق:الأولىالمفالة

واللبنيالفلصنيبضرليهالإسلاكلاهصيالفكرممازقمحددات:الأولالفصل

ليبلغندرجوكيف؟الإسلاميالرليالفكرمآزقهيما:التاليالسزالعنالجوابمخاول

وكيف؟والاريخالطيعةفيتجريالتيللظاهراتالمجردالعلمىالتطيرأيالفلص!فيالتعليلإلى

مالفهم،والدينالفلسفةوبين،والنقلالعقلبينالزائفةالمقابلةمنللتخلصالتطيراشعمل

اللحظةئعذولماذا؟الإسلاميةالعرديةالحضارةفيوالتاريخيةالطبيميةالأمورمجرياتفييقمل

غايةنمتبرهالذيالأمرهذالفهمثاياأساشةولحظةأولا،واحدةلحظةالخلدويةالتيمية

وافيهما؟تتأخرماإلىبالقياسوبداية،والفلسفيالدينيفكرنافيعليهتقدمماإلىبالقياس

قدريطا،والحاليةالانحطاطعصرعلىالمتفدمةالهصينبينالرلطعلىقادرةلحظةشناإن

الدقيقةالإثارةخلالمن،حضارتامنهتعانيالذيالكسرفيجبر،الامخطاطعطالةمنمجررنا

؟الإبداععلىالقدرةيخفقدهايخرهازالماالذيالداءلموطن

يتصرفانيجعلهما،والدينالفلسفةباسمالكلاميدعياناللذينالفكرلنبينالفمامفهذا

الطبائعبينالتنافيمنالتخلصإلىأسلفناكمااشدتالتي(المحمديةالثورةاعتباررون

ونعيالكليالطبيعيالدينعينيجعلهنحديدأ،المزلالكليالدينمخديدخلالمنوالثرائع

العضويالإرثفيمرسوماالإبمانجعلتالتيالكريمةالآيةذلكتبينكما،الإسلاميةالفطرة

وأشهدهمذريتهمظهورهممنآدمبنيمنربكأخذ)واذ:المافيالكسبتأثيرمنومتحررأ

غافلين.هذاعنكاإنا:القيامةيومتقولواأنشهدنا.بلى:قالوا؟برلكمألست:أنفسهمعلى

:)الأعراف،المبطلونفعلبماأفتهلكنابعدهممنذريةوكناقبلمنآباؤناأشركإنما:تقولواأو

القرآنعرضفي،التاريخيوالمعطى،الدينيالمعطىبينالمطابقةخلالومن،(172-173

للتاريخاعتارابوصفه،القصصمنذلكيتبينكما.الروحيةالأمملتجربةالنقديالكرلم

الطبيعة.لاعتبارموازيانظيراالروحي

الإسلاميالعرليالفكرلتدرجغاية،الخلدونيةالتيميةاللحظةاعتبارفي:إذنتتخلنرضيتنا

علىالكلاممننخلصهلحظةتمثللكونهاالخالصالفلسفيالنظريالفكرمخوالامخطاطقبل

الكلي،إلىتنظرأصبحتلحظةفهي.فحسبأجنبيأشكلأوبوصفه،خارجهمنالفل!فيالفكر
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الكونية،والفلسفةالكونيالدينيمفهومإلىاستناداالفلصفيوالفكرالدينيالفكريجمعالذي

وأالطبيعيوالعالمالروحيأوالتاريخيالعالماعتباربينالوحيدفي،الإسلامحددهماكما

)ما:الكريمالقرآنفييتخلفلاأمراالحكمأووالحكمةالكتاببينالاقترانكانلذلك.المادي

:عمران3الوتدرسون،الكتابتعلمونكنتمبما..والنبوةوالحكمالكتاباللهيؤتيهأنلبئركان

التالي:المضاعفالسوالعنالجوابمنبدلاالمآلهذانفهمولكي.(78-79

الفلسفيالفكرفمآزق؟مآزتهإلىبفرعيهالفلسفيالفكرآلكيف:الؤالمنالأولالوجه

إلىالشرائعبردالخارجيومخاوزها،الوجوديةالمثنويةعنجميعهانتجت(والصفوي)المائي

يلغىالردهذايقبللاماكل؟الطبيعيةالعلومإلىالإنسانيةالعلومردالعصروبلغة.الطبائع

علماتكونانمنبدلاالفاضلةالمدينةحولفحسبيتوبياتمجردالعمليةالعلوموتكون

.(1)الإنسانيةللظاهرات

الدينيالفكرومآزق؟مآزتهإلىبفرعيهالدينيالفكرآلكيف:السؤالمنالثانيالوجه

الطبائعبردالخارجيوبتجاوزهاالوجوديةبالمثنويةالقولعنجميعهاتجت(والتموف)الكلام

يلغى،الردهذايقبللاماكل؟الإنسانعلومإلىالطبيعةعلومردالعصربلغةأو،الثرائعإلى

العدلدلائلجنسمنهيالتيالفاضلةالطبيعةحولفحسبيتوبياتالنظرلةالعلوموتكون

الطبيجة)2(.للظاهراتعلماتكونأنمنبدلا،الإلهي

الملة؟الناضلةبالمدنبمىكانماأيالعميةالفلفةفيايوياتخاوزأنوالوشطةالفدبمةللنلنةبمكنلالماذا(؟)

توصلوااليالإنايخةالطيعةعنتالياتصورونهمااشاجفينثلاالفلاسفةعندالعمليالعلمكانفإذا:ية

الطيةبمقمىيغيمافيتولأسيكونالملممذافإن،شهجزهاكانالتىعلملكونالطبيعةعلمفيإليها

بعدالفعلياتارلخفيمجريماكلكانلذلك.الفعلياتارلخفيالأمورمجرىبمفضحاعلهومافيولبى

الفاراية.الأوعاتمنالحع...ابدلةأوالضالةالمدنمنفهوثمومنالفاضلةالمدينةثروطعنالخروجمنعنع

كابلكونرمما،الأريطيبالحلوجهلهاالأفلاطونيبالحلالسليةالعمليةالفلسفةتاثرهوبلةالطينيقلدومما

السدبة.الىينقللمابسة

نأيمكنلاالمزلةالرافعفيالطيعةعلم؟الظرلةالفلفةفيالبوبيايخجاوزانالفديمالدفيللفكريمكنلالماذا(2)

الغفلةالمعرفةالىالمدةالطحيةالغانيةبطرلقالإلىالعدلاثباتومحاولةالعلمببنالخلطلملةيتوبياالابكون

الطيةفيالحقبقيالعلصللبحثحققيةبدايةالمفىهذافيللغايخةالأيثاعرةنفيكانلذلكالطيي.بالظام

هو.إلابعلمهلاالذياليبمنوغايانهاللهقصورأنإلىاشادا
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هوبل،الماضيفيالنبشليس،الظاهرةهذهعلىالتركيزإلىيدفعناماأنإلىأشرناقدوكنا

العرليةالنهضةووضمية،الوشطةالإسلاميةالعرليةالنهفةوضعيةبينالعجيبالتاظر

الفلسفي،الفكرباسمفاقكلمون.(1)المآزقهذهفيالوقوعحيثمن،الحديثةالإسلامية

دهالىالفكرلنبينالفصامإلىجديدمنبناعادا،الحاليةنهضتنافيالدينيالفكرباسموالمتكلمون

والمنتسب،الدينإلىالمتسب،الفكرلنموقفأدىوقدباسمهما.المتكلمينبينالأهليةالحرب

الوضعيينكلتاففي.واحدةطبيعةمنحضاريةأزمةإلىالآخر،منأحدهما،الفلسفةإلى

الممارسةعناشقلال!فقدتالتي،الفكرلةالممارسةفيقطرفيهمابينمدمرصدامحصل

المسألةغدتوبذلكوالأخير.الأولالهمالمتطرفةالاتجماعيةالسياسيةالصركةفصارت،العملية

فصامإلىالهفتينحولمما،فحسبإيديولوجيأتوظيفأمجردإلىوالدينيةالفلسفيةالنظرلة

الآخر.يلغيكلاهما،الفلسفيوالفكرالدينيللفكرتصورينبيندائمةأهليةوحرب،حضاري

اسمعليهميطلقمنوعند*العقل+علماءاسمعليهميطلقمنعندموجودالموقفينوكلا

؟وأحزابمذاهبرؤساءهمبلنقلاولاعقلالاعلماءليسواالحقيقةفيوهم."النقلعلماء

السنةيواصلأنيرلهدسواء-حدعلىالعلميةوالممارسةالنظريالفكرفيوذلك-أحدهما

.(خاصةالعمرانعلومفيوأثرهماالمحرفينعيسىودينموسىبدينفي)ممشلةدينياالمحرفةالإنجلية

وفلفةأفلاطونفلسفةفي)ممثلةفلسفياالمحرفةاللاتينيةاليونانيةالسنةيواصلأنيرلدوالثاني

بيهماالفصاميالوصلالفريقينكلاويحاول.(خاصةالطبيعةعلومفيوأثرهماالمحرفتينأرسطو

التصوروبين.الزمانيوالبعدالروحيالبعدوبين،والطبائعالشرائعبينمرضبىتوافيشكلفي

للتحرلفينالناقد*المحمدي*)الإصلاحالإسلاميةالثورةوكأن،الفلسفيوالتصورالديني

الفلفةإيهردتالذيالإيديولوجيالموففقضبعيزةذيلكلبينالإسلابخينالسليننالنهقبنبينالتناظر(1)

نج!منالدينمنموقفهمفيعصرناماركيرفصارعمرنا.فيعادالوصيطالمصرفيالعلصيةمماحباتهادونمن

الحالينفيالمفىلكونأوئكعدالإيديولوجيامفهومعيةهوهؤلاءعدالظاهرمفهوم:الوسيطالعصربافى

يجدأنعجبفلالذلكإليها.الوصولسبلأحديكونانمنبدلا،فحبالحققةيخفيظاهرأالديناتجارمو

فهم.الخصومعنيقالهللاهعنيغالماونضى.الوشطالعصرفيمردلجيافيأعولمعصرنافيالنلفة!ردلجو

سدفقهإلىحولوهاانإلىعمبقتطبركلنهاوافصوايل!علابمدهافيفحعروهاالقليةالعلومأدلجواكذلك

والإبلاع.العفللقلالنرانع
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التاريخعلىتاثبردونيغلقاانوينبغيعبثاتحاقوسانكأنهاأومخمللموالإلمجيلي(اتورأ"لي

.(؟)الإنساني

التقابلبتجاوزالتحرلفينمنالتخلصمخاولأحدلهايسمعيكادلاقليلةأقليةالايبقولم

بينالتقابلتجاوزها،والتاويلاتحليلبينالتنافيتتجاوز)بشمولوجية،وبتاسيسبيهما

إنما،ذلكتفعلإذوهيحاليا.الإنسانوعلومالطيعةعلوموبين،وسيطاوالرائعالطبائع

والفلسفيالدينيالفكرلنمخريفقصلحالتي(الإسلامية)الثورةمقتضياتمعتماشاتفعله

جاء)نمافالإسلام.والوحيالعقلبينالطحيالتقابلنفيخلالمن،ببنهماالفعللعهدختصا

العقلغايةالطيعيةالأديانوأسص،والوجدانالوحيغايةالمنزلةالأديانأسصببنللتوحيد

التاريخ(اعتبارالطبيعة)اعتبارالاعتباريعدإذ؟الفطرةديناسمتحتالخاتمالدبنفي،والفرقان

نحميلونطلقالوحيخاتمةجعلهمماذلكإرراكإلاالإسلاموليص.الإيمانوغايةالعلمسيل

فيالإنسانيللعكلالوحيدوالمثلالإرراكلحدودالمدركالعقلونعي،الاستخلافأمانةالمقل

بالمشخلف.أوبالمطلقالاستخلافيةصلته

بينالدائماتنافيعنالناتجالمتبادلللسلبفيهالغلبةكانتالذي-الصدامهذاحالوقد

التاريخفيالإسلامرسالةوتحقيقحضارتنا،بينوالوجور-الفكرفيالأولالموقفطرفي

تتحققفلم،القليلإلامنهيجزلم،فحسبمشروعأالإسلاميةالقيمأبقىمما،الحقيقي

الو!لسلبياتهناونعني،الحاليةالعولمةلعيوببتثخيصهاتتميزالتيالإسلاميةالكونية

ثملةالإيخليةالتوراتيةالشة:المحمديالإروحيلغيوووالمحرقينالشينبينالخارجي

ممئلةاللاتينيةاليونانيةوالسنة،الطبائعمعمتنافيةالشرائعيجعلالذيالمنزلللدينأوللوحي

يمففحب؟ا!لايةعرليةخصوصيةالإسلامجمنا)ذاا!مدية(الإعلاجة)اثورةمنيقىانبمكنماذا(1)

الروحيةالعلاقةحمرايانحريففارلبياناتقدمةالروجةللتجاربالنقديالعرضهوالغر،نجوهرانتي

الإسلاملجعلمحاولةكلأب!المخار؟اللهشبنفهسصمر!وضبخودربببنعلاتةفيبالمطلق

اتوراة؟منالمحرفبالمفىللأسلامطويدالأمممنلأمةحضارلةنحعوعية
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أشاحتااللتينالنتين،الثرائعمعمتنافيةالطبائعيجعلالذي،الطيعيالدينأوللعقل

.المحمديالإصلاحعنبوجهيهما

حصرهمنتيميةابنفكرتخليصهو-خالصنظريهدفوهو-المباشرالمحاولةوهدف

لمحليلخلالمن،أعماقهعنالبحثومحاولة،السليةالقراءةاليهاأرجعتهالتيالظرفياتفي

والصفوي(خاصةرشد)ابنالمثائي:ببعديهالفلفيالفكرلنقدهالفلسفيةالدلالة

عرلي)ابنوالصوفي(خاصة)الرازيالكلامي:يعديهالدينيوالفكر،(خاصة)الهروردي

.(1)والفلسفيالدييالملمينفكرتكوييةفيالغزاليةال!ينرلةبالخصومةزلكوصلة،(خاصة

داثماالعمليقجعل،ايرتيبنقلبأننايعنيمماعمليهدتوهو-المباشرغيرغرضاأما

علىعملاليكونالنظر،يتلوأنينبغي،والإيمانالصرفةنظروجهةمنلكونهبماشر،نجر

أصابالذيالكرلجبر،عنهتأخروما،الامخطاطعلىتقدممابينالوعلكيفيةوهو،علم

.الفكريتارغا

جا،وصعلاالنهصينبينالوصللتييرالضروريالشرطهوالكسرهذاجبرأنوالمعلوم

الحركات)يهتردتالذيالمباشرالسياسيالتخبطسطجاتعلىيقصرلافان!سالامجعل

الذي،التنظيريالتجرلدفعلمستوىفيةل!ذجنهضةتاسيصيحاولهوبل.الإسلاميةالشاسية

الإناني،العقلثوراتفيالإسهامعلىقادرينتجعلنا،نهفةعلمعلىالعملشرطهو

مايتضمنانلااللذينوالفلسفةبالعلمأي.الحقيقيةوبالأدوات،الإسلامقيمإلىبالاستناد

منالغاياتالىالدينيعىأنيمكنفلا.الصحيحةالدينيةالممارسةمعبالذاتقنافيينيجعلهما

الإنانيةالمعرلةنجاوزمنالقديمالعلمنرعمهبماأيالطيةبعدبماتعلقاليونالغزاليةالخصومةمدارأنالمعلوم(1)

هوولوعفهالباطنهيبوعفهاضونهافيالديخيانصناويلكلادالتيالأيئباءحفائقيدركمحطبعلملتجرلة

هذ.منالغزاليبهيحدالذيالعقلوراءماطورمفهوموكان)رراكها.!زعمونالتيالطلفةالحققةهذهمنالظاهر

الزعمدونالعقليالعلممنالحديعيسبيمفهومهوبل،المقيةالمعرفةيخاوزايجابياعلمايعيلاالمزاعم

تكتملولابالغب.محيطاعلماللأنياءيدعلمالكرلمالقرآنفينفهالوحيلكونعيهيملو)نافيعلمبوجود

اتحليلنظرلةانذلكالباطنبة.ففانحكابفيان!لهخبعدمانقدفياتنلاثانيبوجههاإلاالغزاليمحاولة

.خل!اتلابعدماعهاتجاليالاطةاتاويلنظىلةتاظرهاالطيةبعدمابعلمبمىماعهاتجاليالفلية

الفكر.دار:دمق،والفلفيالمييالفكونبيناتوحيدكانجاإلىالرجوعبمكناتوضحولمقلد
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بعضلكون،الأعضاءولر،الذرائعبسدالعقيمالعلاجعلىيقتصرأنأو،الأدواتدون

الاقصاديةالثورةمجالفيوثمراتهماالعلميةوالئورةالفلسفية)الثورةباسمهاتكلمواالمرضى

وحيل،فحسبإفتائيةثرثرةعلىفكرنايقصرألايبغي.(الاجتماعيةوالثورةالسياسيهةوالثورة

التعبدمنالبدائيالشكلعلىالإسلاميالدينوتقصر،الدينيالفكرتقلكادت،فقهية

ممدرمنأي،العميقالفلسفيالفكرمنخاليأميتأفقهأالشرلعةفتصبحالجامد(الشعبي

الكوني.التاريخيدورهااس!ناففيشرطأللأمةالحضاريةالجولة

يقضيكاد،والدينيالفلسفيالفكربينالانفصامفيالماثلالخطرهذاأنيبينفكرنافتاريخ

العقليبالخرلبالأموررراسةبذلكونقصد.التنظيريالتجرلدعلىالهضةمحاولتيكلتافي

هوالتنظيريفالتجريد،الفرضيالمثاليالإطلاقحالةفييضمهاالذيالتجريدأو،الخالص

حالتيفيالإبداعشرطعلىقضىالخطروهذا.حقيقيحضاريإبداعلكلالحقيقيالمحرك

أفسدتالتيوالدينيةالفلسفيةالتياراتبينالموحدالعاملفكان(الإسلاميةالعرليةالنهضة

بطبيعةللجهل،الثانيةالنهضةإفسادبصددالآنهمااللتينالحاليتبنوجنيستيها،الأولىالهضة

الرئيسيةالعلة:الأولىففي؟العلميالعلاجعلىالقدرةللعقللش،دونهمنالذيالفعلهذا

الفلسفيالععلأفسدت)اليوالصفولة(خاصةالفلسفيالظرأفسدت)التيالمشائيةبينللتنافي

)الذيوالتصوف(خاصةالدينيالنظرأفسد)الذيالكلامبينثمنظرلأ.فلسفياكانت(خاصة

هي،الئانيينوالفريقين،الأولينالفريقينبينثمعمليأدينيأكانتعة(خاالدينيالعملأفسد

بهليصوغوا،اليونانفلاسفةكباراستعملهالذيالمبدعالتنظبريالفعلهذاطيعةفهمعدم

المفكرونوتصوره،وحساعقلاالإدراكيجهازهمإليهتوصلماحدودفيوالشرائعالطبائع

المعابم،الأمرمنهروباكانبل،علاجأداةعندهمالخريديكنفلم.نهائيةحقائقالعرب

المعالجة.والظاهرةالعلاجالأمرانفيموت؟منهبديلأمرلدراسةوإهماله

خاعة(الفلصفيرظ!نلاأفسدت)التيالوضعيةبينللتنافيالرئيسيةالعلة.الثافيةوفي

وصفولةمشائيةوهمانظرلأ،فلسفيأكانت(خاصةالفلسفيالعملأفسدت)التيوالماركسية

الدينيالعلمأفسد)الذيوانصوف(خاصةالدينيالنظرأفسد)الذيالكلاموبينمحدثتان.

أخذتإذ؟العلةنفسالثانيينوالفرلقين،الأولينالفرلقينبينثمعمليآ.دييأالمحدثان(خاصة
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الظاهرةألغىمما،وشروطهالحديثالغرييالإدراكجهازدون،الحديثالغرييالإدراكثمرات

.أجوفقولإلىالنظروحؤلالمدركة

فكرلتينحركتينبينالتنافياالقتالساحاتوفيبل،العمليةالممارسةفيذلكصاحبوقد

الفهمأوالسنةعلىبالخروجيوصفأنيمكنما:هماالعقيمالفكريالموقفهذامنأخطر

الفهمأوالشيعةعلىبالخروجيوصفأنيمكنوماوحديثا،وسيطاالسنيللفكرالظاهري

والخروج،النصظاهرباسمحصلالأولوالخروجوحديثأ.وسيطأالشعيللفكرالباطني

إفادتها)؟(.شروطعنمعزولةبنصوصيتذرعوكلاهما،باطنهباسمحصلالثاني

والعملالنظرلعلمالنظ!لةالصياغةتلرج:الثانيالفصل

لهذهمدركاكانأنه،الرئيسيةالأريعةالإسلاميالربيالفكرلمدارستيميةابننقديبين

النقديبمعناهالمحمديالإصلاحلإحياءسعيالذلكعملهفكانالفكر.هذاإليهاآلالتيالمآزق

التيأفلاطونفلسفةتحرلف)فيوالفلسفي(والإنجيلالتوراةتحرلف)فيالدينيللتحرلفين

بعدمالتأسيسحثثاسعياعملهوكانمثائية(.عارتالتيأرسطووفلسفةصفويةصارت

أصولهمامستمدأ،الدينياتحريفمنبديلتاريخبعدوما،الفلسفياتحرلفمنبديلةطبيعة

)الثورةفهملشروطيؤسستأويلا،ال!ثرلفةالنبولةوالشةالكريمللقرآنتأويلإعارةمن

نحاولمابحسبمخققاإذايمكنسعيانوهما.العمليوالخلقيالعلميالنظريببعديها(الإسلامية

خلدونوابنتيميةابنعصرمنذبينةكانتالتي،العولمةشرورمنالإنسانيةيخلماأن،وصفه

وحدتهةف!لفأو(والصفويالمائيالفلسفيالفكرممثلي)عندالطبيعيةالوجودوحدةفلسفةفي

الأفكار.هذهممثليعندتعنيناكما(والصوفيالكلاميالدينيالفكريل!ثمم)عندالاريخية

لفكرمباشرامصدرابالضرورة)والخلدوني(التيميالفكرجعلتقدالخاصيةفهذهلذلك

آلالتيالممازقإلىنكوصهاقبلعشرالتاسعالقرنبداياتمنذ،الثانيةالإسلاميةالعرليةالهضة

ابنمدونةهيفكرنافيالنفبةالفلفبةالمحاولاتفافغل:عايةكيرإلىابخارينكلافيالمةإثباتبحتاجلا(1)

المرلداتسنتخللمالديةالروحلكونعلميةدونهاهيبل،الديخبةالروحجنىمنلفطهشروحوهيرثد

المفموناشيناماإذاجديعلصمرلدكلمنخلوأكانتاليالفليةالروحبخلافمادقهامنتتمدالي

علىأولىبابمنيصحرئدابنعنبقالا!و.و!راوهوائروحالضواضعإبهاستدالذيالزهدالعلمي

عمرهم.بعلمبعلمهمعصر.بعلمعلمهقارناإذارشدابندونفكلهم:حالياوالملمينالمربمناتفلفينكل
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المصدرفهذااليها.أشرناالتيالعواثقنتاثجفي،خاعة،تعيننكوصا،الأولىالنهضةفكرإليها

فيهماعلىمقصورفهمعلىمستععلوهاقصربل،بهالجديرالفلسفيالاستعماليستعمللم

التيالمباشرةالمعاركفيودخوله،التاريخيبالفعلتيميةابنالتزامعنناتجةعرضيةأمورمن

فحسب.الظرفلمتطلباتاستجابةهيبل،الإصلاحيفكرهجوهرليستهيواليخاضها

منموقفجنيس،المباشرةالمعانيهذهفيإياهوحمرهافكرهمنالصحوةحركاتموقففكان

سواها،دونالنزولأشابإلىنستهاعدمدلولهاعلىمقصورةالكرلمالقرآنمعانييتصور

الكية.المقاصدبذلكمهملا

هما:النظرلينحديهماأنإلىالإشارةمتايقتضيبنوعبهاالمأزقهذهحصرفإنوهكذا

وحديهما،الفكرينبينالصلةغايةفياتحدااللذين،المائيةوالفلسفةالسنيالكلامامخراف

مما(الفكرينبينالصلةغايةفيانحدااللذين،والتصوتالثيعيالكلامانحرات:هماالعصليين

منرشدوابنالرازيمعنظرلاتتحددالدينيالمنطلقمنتيميةابنصاغهاكماالمأزقجعل

المظلقمنينعكسالأمرلكن.ثانيةجهةمنوالهرورديعرليابنمععملياوتخدد،جهة

العمليتحديدويصبح،والسهروريالرازيعندموجودامنهاالنظريمخديدفيصبحالفلسفي

نهيهناولامباشرسياسيفهوالمطهرابنمعالجدلأمارشد.وابنعرليابنعندموجودامنها

العمل.ومأزقالنظرمأزقأيالسابقةالمأزقلضرليمنهيررماإلا

النظر:ممازقأولأ-

)وتلكبالحقيقةالمحيطالإنسانيالعلمنظرلةبيناتقابلإلىكلهاوتعود،الدفيالمنطلقمن-1

هوبماالعقليالىظاهرهوبماانقليلرديتوسلالذيالتأويلنظردةإلىاللجوءعلةهي

عنيغنيمما،بالحقيقةالمحيطغيرالنسبيالإنسانيالعلمونظرلة(التعارضعندباطن

المناسب.بالعلموالاكتفاءبالردالتاويل

الحقائقلمسألةترسسالتيالوجودنظريةبينالتقابلإلىكلهاوتعود،الفلصفيالمنطلقمن-2

ونظرية،المطابقةبالحقيقةتقولالمعرفةفينظريةمنعليهايترتبوما،كلياتمنالمرلفة

المعرفةفينظرلةمنالنفيهذاعلىيترتبوما،الكلياتمنالتاليفتنفيالتيالوجود

فحسب.الإنانيةوالعمليةالظريةللصمارسةاسميأنرميزألكونه،النبيبالعلمتقول
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العمل:م!زقثانيأ-

حليقتضيالذيالاجتهاديالعملبينالتقابلالىكلهاوتعود،اللينيالمنطلقمن-1

المسألةفيالوعيةحليقتضيالذيالمريدالعملونظرلةاالياسيةالمسالةفيالاختيار

السياشة.

اللقولللواجبالمطابقالإنانيالعملببنالمقابلةإلىكلهاوتعود،الفلع!فيالمنطلقمن-2

الواجببينداثمايرلطالذيالنبيالإنسانيوالعلمالعقلبين(،والقبيحباتحسين

عليه.المعاليةالقيملت!حقيق،الفعليالتاريخفيوالواقع

الإشكاليةمناتعددةالوجوهتصوغالتيالتاليةالأسثلةعنالجوابمطلبنايصبحوبذلك

ونقدبفرعبهالفلسفيالفكرنقدبينالعلاقةهيما:المأزقهذهلعلاجالسعيوضعهاالتينفسها

جعلالذيالتطوربدايةوالتصوفائكلامفيالفلصفةاندماجكانولماذا؟بفرعبهالدينيالفكر

المظقمسألةعلاجفجعلالتطورهذاآلوكيففلسفيا؟يعبحالعربيةالحضارةم!ائلعلاج

نقلةخلدونابنعندالتاريخبعدوماالتاريخمسالةعلاجثل،تيميةابنعندوالميتافيقلقا

العريةالمعرفيةالممارسةمننابعةبل،أجنبيةغيرظاهرةبمقتضاهاالفلفيالفكريصبح،نوعية

والثرلهعة؟الحكمةوببنوالنقلالعقلببنالسطحيةالمقابلةتجاوزتالق،الإسلامبة

مطلونجايستالعمليةالمسألةلكونالنظريةالمسالةمأزقفيبالبحثشكتفيفنحنوطبعأ

ولا،بينةالنظرفيالمرثرةتاثجهاوأن،تيميةابنبحوثلكلالحفيفيالدافعهيأنهاعلما،الآن

الفكر،مجالفيالإصلاحيتيميةابنفكرإلىومدخنا.الوجزةالمحاولةهذهفيتوضيحإلىمحاج

الفكرلن،بينالفصامينفيالذي،المعقولوعريحالمنقولصحبحبينالنظريالتطابقمعيار

بينالتعارضررءمعيار)نهالععلي.المجالفيعنهينتجوماالنظريالمجالفيوحدتهمالاثبات

تيميةابنبهيردالذيالمعقولوصريحالمنقولصجحببنالتعارضعدمميارأووالنقلالعقل

بفرعيهعا.الفكرلنثمليعندواحداصاروالذي،التاويلمعيارعلى

فيوالفلسفةالكلامإليهانتهىالذيالتاويلمعيارعلىتيميةابنبهيردالذيالتعارضفدرء

المأزقكلرد!مملتجاوزالسعيفيتمثلت،ةل!وثلعمليةدقيقةغيرتسيةالحققةفيهو،الغاية

الصرفةبثائيةالقوليشبهعماانانجةالمأزقنلك،الاسلاميالعركلالفكرإليهاوصلالق
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)الثورةبعدمواصلتهبمكنلاقولوهو((والنقل)العقلظاهرةوعاميةباطنةةي!اخالإنسانية

التافيثممنوألغت،الكليةإلىالدينيالفكرفرفت،الدييةالخصوصيةألغتالتي(المحصدية

.الفطرةللدينالجديدالمفهومخلالمن،الخاتمالمنزلوالدينالطبيعيالدينبين

أولاهما؟بمسألتينقعلقةتيميةابنفكرفيموجودةبذورهاأننزعمالتيالثورةفتكون

خاصة،العلمبنظرلةتتعلقالأولى.النقلممثليعلىطغتوالثانية،العقلممثليعلىطغت

الوجودنظرلةعلىتبنيالتيللصرفةصورتين،والتأويلالتحليلبينالمقابلةمسألةوهي

المقابلةبنظريةتتعلقوالثانية.الأعراضءاش!ساب،الصوريةالمقوماتمنالجواهرلركيبالقائلة

بتركيبوتقولوالوجور،اللغةفينظريةعلىتننيالتيللصرفةمادتيناوالمجازالحقيقةبين

الظاهر.أوالأعراضأيالمجازدونالباطنأوالمقوماتأيالحقيقةمنالمعاني

هيالمعلوممقوماتفمسألة:الموقفينبحسبيتغيرالمسالتينبينالشرفترتيبأنوالمعلوم

ومسالةالمتافيقلقا.فيالوجودنظريةإلىتعودلكونها،الفلسفيالفكرمنطلقمنالأساس

الذي،الوحينصنظرلةإلىنعودلكونها،الدينيالفكرمنطلقمنالأساسهيوالمجازالحقيقة

آخرتعليلبمقتضىأسلمالانيالمنطلقأنعصرنافيتبينوقد.الفلسفةفيالوجودنظرلةمنزلةله

نأالمعلوممنكانولما.والقيمةالوجودنظرلتيعلىاللساننظريةتقدم:أيالدينيالتعليلغير

النعىظاهريسمونهمالردمطة،والمجازالحقيقةنظرلةجعلواقدوالمتصوفةوالفلاسفةاقكلمين

فيصبح،عقليةالمزعومهعلومهمإليهتوعلتماأي)الحقيقة(،باطنهيمونهماإلى)المجاز(

بالمعنىالسماءجرمسطحيتأولالذيكالرشتحكميةلتأويلاتعرضةالكرلمالقرآن

ردودهلكلالرثيسيتيميةابنمدخلالمسألةهذهكانتلمنفهمأناليسيرمنبات،الأرسطي

محاولتنا؟غايةسنجعلهاولم،عليهم

مستويهفيوالدينيالفلسفيالفكرينبينالمشركالحلعلىتيميةابنلردوجهانهناككان

الوجهينوكلا،مجاز(-عرض:حقيفة-)مقوموالوجودي(تأويل-)تحيلالصرفي

رشد)ابنالمضاعفةالفلسفيةالمزدوجتينالمدرستينعلىالردودفيتعبنكماإليهنظرإذامضاعف

ثائيةنفيبفضلقطابقينويصبحان.(الرازيوعربي)ابنالمضاعفةوالدينية(والسهروردي

فلسفياتوحيداالتوحيدليكونبالإرجاعوليس،المقابلةبتجاوزتيميةابنإليهيسمىالذيالمعرفة
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الدينمع،الخاتمالمنزلالدينيتطابقإذ؟الكليالديننظريةفيالإسلامإليهدعامامجقق

.(الفطرة)دينالعقليالطبيعي

العقليةالمعرفةوصراحة،الخالصةالعقليةالصرفةصراحةويتضمن،العقلصراحةنرع-1

)الخصومةالطبيعيةوالتجربةالمنطقيةالصورةفيكلةالعقليةالحقائقضرليونقصد.المطقة

والفلسفةالطبيعةبعدوماوالمنطقالعقليةالصرفةنظريةإصلاح؟الفلسفيةالفكرفرعيمع

منليقربهاالطبيعيةالحقيقةطبيعةتيميةابنعرفكيفنعلمأنهووالهدف.(الطبيعية

علماءعدتكنلمالفلسفةهذهلكون،العمليةالفلسفةغيرهيالتي،اتاريخيةالحقيقة

مفهوممنأي.الطبيعيةالفلسفةمنمستبطةكانتبل،التاريخيالخبرإلىمستدةالعقل

فينحصر.الطبائعإلىعندهمتردفالشرائعثمومن؟الاجتماعيةوجودهوشروطالإنسان

التحليلية:الصرفةمخصانمسألتينفيالأمر

التحليلية.العلمصورةأوالخالصالمنطق-

الطبيعية.التجربةمنالمستمدالمضمونزاتالتحليليةالصورةأوالمطبقالمظق-

المطبقة.القليةالمعرفةوصحة،الخالصةالنقليةالصرفةصحةويتضمن،النقلصحةنرع

الفكرنرعيمع)الخصومةالخلقيةوالخرلةبالتاريخفيممثلةالدينيةالحقائقضربيونقصد

التاريخيةوالفلسفةالتارلخبعدوماوالتاريخالنقليةالمعرفةنظريةإصلاح؟الديني

الحقيقةطبيعةتيميةابنعرفكيفنعلمأنهووالهدفعليها(.المبنيةوالععرانية

علماءعندتكنلملكونها،الظريةيخرهياليالطيعيةالحقيقةمنتقرلبها،الاريخية

الإله،ومفهوم،العلميةالفلسفةمنمستبطةكانتبل،الطبيعيةالتجرلةإلىمستندةالنقل

فيالأمرفينحصر.الشرائعإلىالنقلعلماءعدتردفالطبائعثمومن.الخلقحرلةوشروط

التأويلية:الصرفةتخصانمسألتين

التأويلية.العلمصورةأوالخالصالتاريخ

العملية.التجرلةمنالمستعدالمضمونذاتالتأويليةالصورةأوالمطبقالتاريخ

طبيعةأنبيانفييتمثل،العلومضرليبينالوهميالتقابلتجاوزعدالأمرينبينوالجامع

فيتؤديهاالتيالوظيفةاسمتحتللتوحيدقابلةالحالتبنفيلكونها،المحددهيليستالمعرفةمادة
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كيفهوالمث!كلليكون،القبصة()المعطىالخلقيةالمعرفةوفي،المجرد()المعطىالطيعيةالمعرفة

والمعطى،للكلعةالمنطقيبالمعنىالمسورالمعطىمنزلةالى،المهملالمعطىفزلةمننقلهايتم

التحليية،العلمصورةبينالجمعيمكنكيف،أوضحبصورة.للكلمةالتاويليبالمعنىالمفهوم

كيفثم،عمليةتاريخيةأوكانتنظريةطبيعيةالمعرفةمادةمحياغةفيالتاويليةالعلموصورة

يأ،نفسهاالآلياتتستعملالتيالمعرفةمهمتاهماالمهشانوهلألان؟ذلكبعدالمادةعلاجيمكن

اتارلخ)بأدواتونأويلهاوالرلاضيات(المنطق)بأدواتلتحيلهاالمعطياتحصرمليات

الآخر.مقوممنيخلولامنهماكلالكون،خلقيةأوطبيعيةالمعطياتكانتسواء،(واللسانيات

التحليلبأنالقائلالزعمبينالمقابلةمن،الرليالفكرتخليصفيمتثلأالمشكلباتلذلك

منالنهاثيوالتخلص.النقليةالعلوميمثلانوالمجازوالتاويل،العقليةالعلوميمثلانوالحقيقة

عنالناتجتينالمقابلتينسطحيةبيانإلايكونلاالياثسةالتوفيقمحاولاتإلىالمرديالفصل

)الحقيقةومادتها(والتأويل)التحليلالمعرفةصورتيبينالمقابلة:العلمنظريةمنالبدائيالثكل

والمجاز(.
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الإروميالع!ىالفكرلممازقفيعيةابنعلاج:الثانيةالمقالة

والنأديلالنحلبليبنالعلافة:الأولالفصل

بتجاوزالايكونلاوعلاجها.الثانيةالمقابلةعلىمعرفيامتقدمةالأولىالمقابلةأنويئين

مستريين:المسالةهذهعلاج..ويتضنوالتاويلالتحليلبينالطحيةالمقابلة

أعني،الأرسطيةالبرهاننظرلةأساسيحولتدوراليالسطحيةالمقابلةطبيعةمستوى-1

بيهماوالجمع،الحدنظرلةأساسالجوهرلةوالصور،القياسنظريةأساسالأوليةالحقائق

يمكنلا،المفهومينهذينبينالجمعدونمنالمنطقأنزلك.البرهانلنظريةيؤسسجمعا

بالبعضبعضهاصلاتهاقوانينعينهيلها،استتاجه،قوانينيتصورحقائقيسنت!جأن

ثانيأ.ذاتهفيللوجورمطابقةويتصورهاأولاالعلميالقولخارج

منهماكلا)ن)ذ؟والتاويلالتحليلبينمتبادلتساندمنذلكعنينتجمامستوىثم-2

المقابلةتجاوزضرورةمنزلكعلىيترتبوما،سنرىكعاإليهوينتهيالآخرمنينطلق

.المعقولوصريحالمنقولصحيحبينالتطابقشرطنحققبحكمالعلومضرليبين

:الأولالمصتوى

تيميةابننقدعلة،الأولالمستوىبهمايتعلقاللذينللأساسينالبثةالميتافيقلقيةالطبيعةنعد

فيذكروهمماكثيراأنليوتبين":يقولإذ؟خاصةالعلميةالمعرفةفيولجاعته،عامةللفطق

منالماهياتنركيبمنذكرو.ماثل)الميافيقلقا(الإلهياتفيقولهمفادأصولمنهوالمنطق

والأقيسةالحدودمنذكروهمافيالعلمطرقحصرمنذكروهوما.ذاتياتسموهاالتيالصفات

القياسعورمنذكروهمابل،التصوراتتعرفبهاالتيالحدودمنذكروهمابل،البرهانيات

اليقبنيات*)؟(.ومواده

ليست،العلميالنسقعليهاينبنيالتيالبديهياتأوالأوليةالحفائقأنذلكإلىأضفنافإذا

موجودعلىمطقةغيرذهنيةمقدراتبصفتهاعوملتإذاالابذاتها،حقائقنيميةابنعند

معين،موجودلمعرفةوضعالذيالعلميالنسقإلىنسبيأموضرعةأصولاكانتىاذا،بعية

المورةأساسيتيميةابنيقبللاإذ؟وحقائقهاالأشياءجواهرليستالحدودكانتوإذا

.83-82ص،انطقينعليالردتجبة.ابن(1)
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فيكون...اذهبعدإلاهذايعقللاالذهن"كونوالعرضيالذاتيبينالتييزأي،الجوهرية

الأمرويعود،الرضيفهوأخرناهوما،الذاتيفهوالحقيقةعلىأذهاننافيتدفاهماأناتقدير

نقولأنويمكن،(1)لازميخرأولازماعرضياوبعضهاذاتياالصفاتبعضبجعلمخكمناأتاإلى

ذاتيهوماحقيقةيسمونالفلاسفةلكونوالمجازالحققةببنالعلاتةإلىبانبةنفطءي!ثلا

علميةأسماءعندهالذاتيةالمعفاتمنوالنركيببمصطلحهم.عرضيهومامجازاوشمون

كلهالعلمويمبح،الذهنيةالمقدراتفيإلايذكرشيءالبرهانيالعلممنيبقىولن،فحسب

نأقدفا*إذ:المادةحيثمنإحصائياتقرلبياإلايكونولا،الصورةحيثمناستننتاجيأفرضيا

القياسفيالأصلزكرفإن.مجالالنقضنقبللاكلياتفيهاليسالعادياتهيالتيالطبيعيات

يوجبصورةفيالحكمثبوتأنلا،للحكمالمستلزمالكليالمشتركعلىالعقلتنبيهالعقلي

.(2)+الحكميستلزمجامعهاكيكونأنبدونأخرىفيثبوته

عندماوهي،(3)الذهنيةالمقدراتفيإلاتصلحلاصوريةصحةالتحلييةالصورةفصحة

منتكونلها-تاويلأيكونأنيقبلالذيالموضوعاتلأحدتفشرآأي-علميةتصبح

عنينتجالذيالعلمإطلاقإلىتؤديأنيمكنلافهيثمومن.النسبيةالموضوعةالأصولجن!

توسلهاالتيالمظقيةالصورةقوانينهيبالضرورةقوانينهليست،معينمضمونعلىنطبيقها

كالعددالذهيةالمقدراتفيإلاليستالمحضةالعقليةالبديهيةالأولية"فالأمور:عنهللعبارة

إلابعامتهايدركلاالبرهانيالقياسموادكانتفإذا.الموجودةالخارجيةالأمورفيلاوالمقدار

يدركوالذي.والحدسوالتجريةوالتواتروالظاهرالباطنالحسوهي،كليةليستمعيةأمور

(؟)

(2)

.53ص،وانطقتببةابن

.92ص(المنطق!علىالرد.تبمبةابن،367صوانقلالضلتعارضلهرء.نيمبةابن

لاوسبيثبرتينيدكلعهاالملوبالمجردات.بل:مانمه318ص،متعارض8لهركابهفييبةابنيقول

الإنانبهحكمماكلولي!.الخارجفيوجودهأمكنالذهنفرفماكلوليى(....)الذهنفيمقمرةإلاتكون

لهالذهنتمورأمكنماكلولاالخارجفييوجدماعلىصجحأحكمأيكونذتفيولفرفيقدر.ماعلى

ومعالخارجفييامكانهالعمهومعباتاعهاعلمهمعولهفدرهاأشياءتصورالذهنبل.الخارجفيوجور.بكون

علىيعملالإمكانفإن.الذهنيالإصكانيسالذيوهذا.الخارجيوالإمكانالخارجيبالاتاععلمه

يقرلبلاتاعهيعلمفلاالذمنعلىاليءيعرضأنالذنيفالإمكان.خارجيوامكانذفيإمكان:وجهين

الإمكانوأما.الخارجفيتمعايكونتداليءذلكانمعباتاعهعلمهلعدمبلبإمكانهلعلمهلاهذايمكن

هوماوجورأونيؤوجردأنالخارجفيوجرد.يعلمبانيكونوهذا.الخارجفيالىءإمكانيعلمفانهالخارجي

أولى.نهالوجودإلىفالأتربالوجودممكنموجولهأالوجودتجولعنالأبعدكانفإذا.تالوجودعنابعد
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المذكورةومقدماتهالبرهانمبادئفييكنلمذهةمقدرةأمورأيدركإنماالأوليةالبدهيةالكليات

كليةفضيةبواسطةالاالعلميفيدلاوالقياسالخارجفيالموجودةللأمورعامةكليةقضيةيعلمما

ابنيكنولم.(1)يقينيعلمحصولومادتهالقياسصورةمنذكروهفيمايكونأنحينئذفاتغ

تصورهوجودةوبتحريره،تأملهلمنبثنوهذا":مباشرةيضيففهوهذهثورتهعنساهياتيمية

شروعه.لإتمامينبغيبماللقيامدعوةالقولهذاثلنعذومخن.(2)*ومعارفعطيةعلومتنفتح

منتنتخباختياريةمنطلقاتزاالذهيةالمقدراتغيرفيمخليلينسقكليصبحوبذلك

لعاجعلتالتيالوطعةمجسبتخارلكونها4مخكيةتكونأندون،الذهنيةالمقدراتأنساق

توحدها(المقدرةالذهنيةالأنساقلتلكتاويلاقكونأن)تفلالظاهراتمنمجموعةتفشر

منضرورةينطلقاتحليلأنيعنيماوهو،المفضلينتبميةابنمثاليالفقهأوكالطبماممارسة

العلمي،الشكلعاصرئعدالتيوالأمورمالعلمموضوعائعدالنيالأمورئاويلأي،التأويل

عداها،ماكلمنهايشنتجأوليةقواعدأووقوانين،أوليةحدوداتوضعالتيالأمورأعني

هذهلقوانينمطابقةمعينةظاهرةلتفسيراستعملالذيالمجردالشققوانينباننرصاتسليما

.المجردةالقوانينلتلكتأويلأتكونأنتقبلالتيالظاهرة

أحديعد،معينموضوعضوءفيالنسقتراءةإلاليسحقا-هوكما-التاويلفيكون

اتأويلأنيتينوبذلك.بهالشقنزولموضوعابالنسقلهارمزالتيالمجردةالبيةمنالأمثلة

كذلكويتين.انطلاقهشرطعليهسابقتاويلهوبماهوإذ؟أساسههوبل،التحليلضدليس

العمليةنهايةفيلكوننا،اللاحقالتا!للأساسكذلكهوبلالتاويلضدليسالتحليلأن

الذيوالموضوعالمجرد،النسقبينالمناظرةبعمليةالقياممنبدلابدايتها،فيكماالتحليلية

المفمون،بهنفسرالذيالشكلبينوالجدلبها.تفسيرهفنشعملهامنها،مثالأففترضه

كلفيوالتاويلالتحليلبينالجدلإلىالحقيقةفييعود،الشكلبهنؤولالذيوالمضمون

بالمصطلحوطبيعيةإنسانيةأوالتقليديبالمصطلحعقليةأونقليةتسمىكانتسواء،العلوم

الحالي.

.73-72عى،والمنطققيميةابن(1)

.72ص،نفهالمرجع(2)
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الثافي:المتوى

هوالذي،العلميالشكلبهايتحددالتيالأموركلفييشتركانالعلومفضرلاثمومن

نظرلةتجاوزمنتمكنفيهثورةنحقيقنييةابنمجاولوالذي،الحالتينكلتافيمضاعفشكل

نفه:الوقتفيعليهاتنبنيوالنيتشدهاالتيالوجودونظرية،اليونانعنالموروثةالعلم

إلىالسعيهنامن:تيميةابنبلغةالذهنيةالمقدراتعلمأوالخالصانحلبليالثكل-1

العفليالعلمينكلافيمنهابدلاالياتحليليةالبيةأوالعلعيالقولشكلفطقمراجعة

المنطفية.الضرورةومفهوم،الأوليةالحقائقمفهوممراجعةبفضل،والنقلي

إلىالسعيفامن:تيميةابنبلغةالفعليةالموجوداتعلمأوالمطقالتحليليالشكل-2

العلمينكلافيمنهابدلاالتيالتحليليةبالبنيةالعلاجلتقبلالمادةصياغةفطقمراجعة

نظرلةفييندرج،علميأمعطىكونهإلىخامامعطىكونهمنالمعطىنفل:والنفليالعقلي

الوجودققدمةالظرلةكانتإذا،المجردةلبنيهامعيناتأويلاأولهاموضوعابوصفهما

خصيصالهصنعتقدالنظرلةتكنلمإذاأي.الموضوعيهذاعلىتممي!هاعلى

العلمي.الدليلومفهومالنظرلةالحقائقمفهوممراجعةبفضلوباتلريج

يكفيبالمادتينعلمناأنصحإذا،بالمادةإلاالعقليةالعلومعنمختلفلاالنقليةفالعلومواذن

ينفيالكرلموالقرآن،خاصةتصوركمامختلفانذاتهمافيأنهمابثبتشيءلااذ،بذلكللجزم

نأيمكنالنقلعلومان)ذ؟المادةفييشنركانقدوهماوالشرلعي.الطبيعيبينالاختلافهذا

أمورتعابمأنيمكنالعقلوعلوم،الفلسفيالفكرعلىحكرشبهكانتالتيالطبيعةأمورتعابم

منقنافيينيكوناأنيمكنلافهعاثمومن.الدينيالفكرعلىحكرشبهكانتالتيالضرلعة

والغايةالبدايةوناويلهتفيرأالاستدلالوتحليلبةالصياغةتحليليةبهاقصدنا)إذاالعليةحيث

حقائقمنالصحيحةالفيةالعلومفيماأنعلمأ،الموضوعفييثتركانعندماحتىفهما(

علىحتىمحجوبهوإذ!عقلاولانفلالايعلملاالغيبلكون،بالغيبنقلقلامعلومة

حقائق.منالصريحةالعقليةالعلومفيماالىبالنبةالأمريختلفولا.اللهإلايعلمهولاالأنجياء

الطيعةغيبهوذلكولعلهي.ماهيالطبييةالأشياءحقائقكونسرهوماندريفلسنا

منهما.الغيبيالجزءهذافيإلاتدركلاالحقيقيةوحدتهماولعل.الشرلعةلغيبالمناظر
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حيثمنفهوثمومن،العقلبغيربحقمعلومايكونأنيمكنلاالنقليمنفالمعلومواذن

هوالذيالمعطىبغيربحقمعلومايكونأنيمكنلاالعقليمنوالمعلوم.عقليالعلميالثكل

المضمونحيثمنفهوثمومن.معنىعقلياجعلهلمحاولةكانلمالهالا،العقليغيربالطبع

معطىهوماالابحقيعلمأنللعقلوليس،بهيعلمالعقلغيرل!نسانليس!إذ؟عقليالعلمي

ثلطبيعيغيريكونأنويمكنطبيعيايكونأنيمكنالمعطىوهذاعقليا.للجعلمادةليكون

ال!تسليم،المعطياتوكلفطردان.أوطبيعيانالإسلاميالمنظارمنوهصا،الثرعيأوالتاريخي

أكثريبدوالطبيعيبالمعطىالتسليمأنالئفلالفكرظن!انحتى،عقليأوليىإيمانيبوجودها

الحالتين:فيالإعطاءطبيعةمنيغئرلاذلكلكن.والدينيالخلقيبالمعطىالتسليحمن"طيعية+

الأمور.هذهفيلبحكماالرأيفبادئ

والمعطيالطبيعيالمعطىفيماأي،تييندونالغيببوجودالثرمخبرفالأنبياءلذلك

القصمفهومبنوسطالتاريخيالمعطيإلىالرلميالمعطىأرجعالكرلمالقرآنإن)إذالتاريخي

تنبيهاالعقلينجاوزمما(الطبيعيالعالماعتباريناظرالذيالسابقةالأممتجارباعتارومفهوم

المراجعمعنىهو)وذلكالمعطينمنيخبيهوبمامحيطايكونلاالذيالإنسانيالعلمحدودإلى

مفييبخلافمحيطاعلمهلكوناللهإلانأويلهايعلملااليالمثابهاتالآياتعليهاتحيلالتي

التاويلأما.ممتنعةالمرجععينفصرفة(الإنانيالعلممتناولفيهمااللذين،الآخردنالتأويل

وعناصرالنظريالقولعاعربينماتناظرتحديدبمعنىوالتاويلاصطلاحأالقولقفشربمعنى

الإنسانيالعلميفبلمماقفما،لهممكناتفسيراالنظرلةتعتبروالذياليبمنليسالذيالأمر

علىقادراالعلمفيالراسختصورونالذينالفلاسفةيزعملماخلافأعقليأ(،إلايكونلاالذي

يتعلقماكلأو)اقئابهتاويلهاعنالإنساننهيالتي،الدينلمعائيالمزعومةالبرهانبةالصرفة

نألظنهمالعلمحدودغيرالعقلحدوريتم!ورونالذينالفقهاءيزعملماوخلافا،(1)(بالغيب

مأفيناالتيالغريزةهنابالعقلأتعنيلهفيقال":العقليالعلمغيرآخرعلملهمالبثربعض

ليستالفرنرةنلكلأننريدهانويمتغتردهفلمالأولفاما؟الغريزةتجلكاستفدناهاالتيالعلوم

فيشرطاكانوما.كالحياةسمعيأوعقليعلمكلفيشرطوهيالنقليعارضأنيتصورعلما

قي!ئون4لهفيمنب!وئففياثةبنفأشامابفاثؤ(خزانكنابى(ئمفنفخكخا:6ياثبخةانكالهتغنكأنزذاندفيفؤ(1)

كلمنكليه،نابنوئونائعخنينوخ!ازل1ؤاللةإلأتابطة!تئموتالايهلهؤأبق!ائتةا!قاءنجةلاتا

(7:عمرانلالالأتابىاؤئواإلأيدكرؤتازيا
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تكونأنفاقنعوعقليهاسمعيهاالعلومكلفيشرطوالغرنرةفالحياة.لهمافيايكونانامغال!ثيء

لهفافيةتكونأنفيمتغعلماتكنلموإن.بالاستدلالالحاصلالاعقارفيشرطوهيلهافافية

.(؟)"هلومعارضه

المجازالحقيقةبذالمقابلة:الثانيالفصل

التيالمقابلة،والمجازالحقيقةبينالطحيةالمقابلةتجاوزضرورةإلىفتعود،الثانيةالمسألةأما

واقكلمينالفلاسفةحلولفي،والنقلالعقلبينالخارجيالتوفيقمنيمكنحلأغذت

الحققةبينالمقابلةطبيعةمستوى:مشولينعلىالتجاوزهذاتيميةابنوسيحقق.والمتصوفة

التشيه)تجنبالتنزيهيالتأويلإلىبالحاجةالتبريرومهاتبرلراتها،دحضومستهوىوالمجاز

بعضتيميةابنتحليلعلىغير،لاالتقريببغاية،الثانيالمستوىفيوسنقتصر.(التقلههلتحقيق

تكادفاععاله.بالنصوصعرضهأوتلخيصهيمكنلاالمسألةهذهفيتيميةابنفكرلكون،الأمثة

الأولالظريالسندفهوالكرلم.للقرآنتفسيرهجوهرهوإذ؟المستوىهذاحولكلهاتدور

خاصة.والفلسفةوالتصوفالكلامعلىولردوده،عامةأعمالهلكلوالأيخر

:الأولالمشوى

له.حقيقةلاالتقسيمهذا*:الأصلمنالمقابلةهذهنافياتيميةابنيقولالأولالمستوىففي

منتقسيموهو.باطلالتقسيمأنفملم،وهذاهذابينبهيميزصحيححدبينهمافزقلمنوليس

:قالواأنهموذلك.للعقلمخالفونالرعفيمبتدعةفهمعلم.بلايتكلمبليقولمايتصورلم

إلىفاحتاجواله.وضعماغيرفيالمستعملهووالمجازله.وضعفيماالمستعملاللفظ:الحقيقة

وعرفيةلغويةإلىالحقيقةيقسمونيتعذر.ثموهذاالاستعمالعلىالسابقالوضعإثبات

.(2)"وعرفيةوشرعيةلغولة:ثلاثإلىيقمهاوأكرهم

الحقيقةبينالتمييزوجودبعدموالحاسمالواضعالحكمهذاقبلاحتجقدتيميةابنوكان

التقسيمفهذاحال"وبكل:فقال،الأوائلوالأصولوالتفشراللغةعلماءكبارعندوالمجاز

الدلالةمنغليصهبعدال!فليالعلمنجرمخرعلمبوجدهل،89ص،وانقلالعقلالتعارضلهرء.نجبةابن(1)

العفل؟وراءماطور:الحدالمفهومبعيماذافبها؟حمرالتيالمناعة

.88ص،والمجازالحقيقةبينالمقابلةففي(2)
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الصحابةمنأحدبهيتكلملم،الثلاثةالقرونافقضاءبعدحادثاصطلاحهومجاز(/)حقيقة

والأوزاعيوالثوريكمالكالعلمفيالمشهورينالأئمةمنأحدولا،بإحسانلهمالتابعينولا

بنعرووأبيوسيبريهكالخيلوالخواللغةأثمةبهيتكلمولمبل،والافيحنيفةوأبي

)مجازكابهفيالمثنىبنمعمرعبيدةأبوالمجازبلفظتكلمأنهعرفمنوأول.ونحوهمالعلاء

تالولهذا.الآيةعنيعبرمابالمجازعنىوانماالحمعة.قسيمهومابالمجازيعنلمولكن.(القرآن

نصمنهابطرقالمجازمنالحقيقةترتإنما:وأثالهالبصريحسنكأبيالأصوليينمنقالمن

اللغةأهلأنظنفإنه.علمبلاتكلمفقدمجازوهذاحقيقةهذايقولوابان،ذلكعلىاللغةأهل

اصطلاحهووانما(وعلمائها(الأمةسلفمن)ولااللغةأهلمنأحدذلكيقلولم،هذاتالوا

كلامفيهذايوجدلمفإنه.المتكلمينمنومخوهمالمعتزلةجهةمنكانأنهوالغالب.حادث

.(")"السلفمنومخوهموالحديثوالتفسيروالأعولالفقهأهلمن)أحد(

وأن،انطقيةالآلياتمنكليةأكثرالبلاغيةالآلياتأنأدركقدنيصيةابنفإنالجملةوفي

هيلكونها،الكرلمالقرآنبهايفهمالتي،الطيعيةاللغةبينالةعيهاهيبيهماالشة

فآليات.فيهالمستعملةهيلكونها،الفلسفيالقولبهايفهمالتيالصناعيةواللغة،فيهالمشعملة

عندبمعناهالوجوديالاتزاممنضرلاتقرضلكونها،البلاغةآلياتمنخاصةحالةالمنطق

واقعبينالمطابقةشروطلتحقيقالمرفوعوالثالث،التناقضعدممبدأيإلىفتخضعها،()كواين

ماوكلالمنطقعنهيعبرالذيهذا،حقيقةبينالتمييزعدئذفيفع،تلغويةوعبارةخارجي

الاتزامهذاإلىاستنادهإلىأسلفناكماللمنطقرفضهتيميةابنأرجعفقدلذلكمجازا.يعدعداه

هذايكنولم*:تالإز،الحقيقةعينافكلمةواقصوفةالفلاسفةظةالذيالضيقالوجودي

المنطقفيذكروهمماكثيرأأنليوتبين.الإلهياتفيعليهمكتبتهفيماكانتهمتيلأنهتيمن

التيالصفاتمنالماهياتتركيبمنذروهماثلالإلهياتفيقولهمفسادأعولمنهو

البرهانيات،والأقيسةالحدودمنذكروهفيماالعلمطرقحصرمنذكروهوما،ذاتياتسصوها

،7ج،الإممانكتاب(المعارتمكبة:الرلاط،قاسمبنمحمدبنالرحمنعدمخقيئ،القاوىمجموع.نبيةابن(1)

.96ص
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وموادهالقياسصورمنذكروهمابل،التصوراتتعرتبهاالتيالحدودمنذكروهمابل

اليفينيات*)؟(.

الآلياتمنأعم،وللافادةلتميةالطبيعيةاللغاتتستعملهاالقالآلياتانذلكومعنى

بينالماديالاختلافتجاوزئاإذاإتامجيثالوظيقين.كلتافيالصناعيةاللغةتشعملهاالتي

نفسه:المنطقكلياتمنأسمىكلياتنضمنأنهاوجدنا،غيةابآياتهافيومجثا،الألن

بالمفى،مجازيةليستهيالتي،البلاغيةالصوروكلوالكنايةالاستعارةمثلالبلاغةكليات

هذهمنياخذفالمظق.والإفادةالتميةخيالبمفىبل،حقبقةولاحقيفةببنيقابلالذي

الوحدةمبدأ،الغايةفيالاستعاريالشبهأساسويجعلفيجوهرهاالغائيةالحدودبعضالآليات

تهملاليالاختلاتوجوهنفيحدإلىالثهوجهاطلاقبسبب،المتماثلينبينالتطابقأو

الردودترابطجنس!منهوالذيالكنائيةالصلةأساس،المنطقيجعلكماعرضبتها.بدعوى

بينوليسالإدراكمرجعيبينحققيوجوديأساسذاترابطا،وسلوكينإدركينبينالشرطية

الى،اللغةبهاتكقيالتيالخالصةالمعيةأوالتوارديالترابطمنفننتل.المدركذهنفيالادراكين

عدايثبقاشيءلاوالي،الوجوديالاتزامهذايثترطهاالتيالموضوعيةالحقيقةذاتالمعية

فيأي.الغفلةالواقعيةفيالشأنهومثلما،الذهنخارجهووماالذهنفيمابيناتطابقتمور

شبهموقفوهومطلقأ،وجوديامدىاللغةعلىيضفيالإنسانمجعلالذيالطيعيالموفف

.أسطوريأوسحري

الثانى:المصتوى

والمتكلمةوالمتصوفةالفلاسفةإليهنسبمامنهافينفي،الثلاثةالتاويلمعانيتيميةابنيحدد

اقكلمينمنالمتفلفينأغلببهايحتيالقالوظيفةتلكالمجاز،وراءالحقيقةكثفوطية

إليهيؤولمابهيرارالقرآنفيالتأويللفظأنموضعغيرفيذكرناوقد.:يقول)ذ؟والمتمهموفة

يوافقلامنهماالذيالمعنى)وهوالظاهرفيومفهومهاللفظلمدلولموافقاكانن)والأمر،

فيمجاولفهولذئكمنطقا.كونهبببولي!عليهايبنياليالطيةبعدلمابرنغهللنطقنقدهتييةابنيعلل(1)

بعدمامنخايأيكونأنرونساندةكانتالتيالطيبةبمدمامنمخلصجدبدنطقتاي!الوتتنفى

وانحيلوجورأوالريعةالطيمةنجهايتابللاالوجودفيلظىلةموافقةيميةابن!اهاالتيكلاخرىطية

علمأ.واتاويل
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مجهولوالكيفمعلومالاستواء:جنسمناللهإلاتاويلهيعلملاالظاهرفياللفظمدلول

اصطلاحوهو،لهموافقأكانوانمعناهوييانالكلامتفيربهويراد.(بدعةتوالؤال

الاحتمالالىالراجحالاحتمالعناللفظصرفبهيراد.وغيزكمجاهدالمتقدمينالمفسرين

بعضكلامفييوجد)نماالمعنىبهذاالتأويللفظونخصيص.بذلكيقرنلدليلالمرجوح

ويخرهم،الأربعةكالأئمةالمسلمينأثمةوسائربإحسانلهموالتابعونالصحابةفاماالمتاخرين.

ابنويقي.(؟)"الثانيأوالأولالمعنىباتاويليرلدونبلالمعنىبهذاالتأويللفظيخصونفلا

عماانظربصرف،مرجعهفيأو،ذاتهفيالأمرإليهيرولمالحقيقةالمحددالتاويلإذنتيمية

مثل،اللهإلايعلمهلاالذيالغببمنالقرآنبعتبرهماوصفهاعندالإنسانيةاللغاتترديه

اللهذاتومثلبئر"بالعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلا"مماهياليالجزاءكيعات

وراءحفيقةعنالبحثبمعنىالتأويلوينفي.البثبعدإلااللهيكشفهالاوالتي)غ.وصفاته

النسبرمعنىهوواحدمعنىعلىإلايبقولم.الباطنمعقعارضظاهرذاالنصنجعلالمجاز

قوانينمنالمستمدةالإفادةترائنإلىاشادأ،الربعادةفيتفهمكماالألفاظدلالةببيان

.البيانأحوالومناللسان

ذكروهماأشهرفمن":تيميةابنمجللهاالتيالكثيرةالأمثلةمنواحدمثالبإيرادولنكتف

.للحيوانتكون)نماوالإرادةبحبوان.لبسوالجدار:قالواي!قض(.أنيريد)جداراتعالىقوله

شعورمعبكونالذيالميلفياستمملتدالإرادةلفظ:لهمففيلمجاز.الجداريلفيفاستعمالها

يفال.اللفةمشهورمنوهوالجماد،بلوهوفيهشعورلاالذيالميلوفي،الحيميلوهو

يرلدالثمروهذايسفىأنيريدالزرعوهذا،مخرثأنتريدالأرضوهذه،يقعأنيريدالسقف

فإما،فصاعدأميينفياشعملإذاواللفظ.ذلكوأمثال،يغسلأنيرلدالثوبوهذايقطفأن

مثزكافيكونمنهماكلبهيختصفيماحقيقةأوالآخر،فيمجازأأحدهمافيحقيقةيجملأن

كلها.العامةالأسماءوهيالمنواطئة.الأسماءوهيالمشتركالفدرفيحقيقةأو،لفظيأاشتراكأ

يجعلأنفوجبالأعلخلافوكلاهما،الاشتراكيلزمالثانيوعلى،المجازيلزمالأولوعلى

الجمادمبلفيهو:قائلقالفلود!الاكلها.العامةالأسماءعموميعرتوبهذا.المتواطئةمن

.41عى،\ج،أتعارضلحرء.تبميةابن(1)
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،الحيوانميلفيالاشعمالكثرةإلافرقالدعولينبينيكنلم،جمادالحيوانميلوفي،حقيقة

ملبهأريدأنهيبينبمامقيدااستعملوها.الحيوانميلبهأريدأنه،يبينبمامقيدأيشعملولكن

فيإلاعاماكليايوجدلا،عامكليأمرالمتواطئةالأسماءمسمياتبينالمشتركوالقدرالجماد.

يحتاجونلااللغةأهلكانالكليالعامالمعنىزلكلكن.الأنواعبينالتقسيمموردوهو،الذهن

لاوما.العادةفيالقلوبفييوجدماوالىالخارجفييوجدماإلىمجتاجونإنمالأنهم،تلتعبير

.والفرسالإنسانلفظبخلافمجرداإلاالذهنفييوجدلاغيرهإلىمضافاإلاالخارجفييكون

ومسمى،الإنسانمسمىتصورالأذهانتعودتمضافيخرالخارجفييوجدكانلمافإنه

العامالوجودومسمىالقدرةوممىالعلمومسمىالإرادةمسمىتصوربخلاف،الفرس

مقيداإلاالإرادةلفظيوجدلابل،عليهيدلمطلقلفظاللغةفيلهيوجدلاهذافان،المطلق

الأعراضسائروهكذا،بالقادرمقيداإلاالقدرةلفظولا،بالعاممقيدأإلاالعلملفظولابالمرلد

.(؟)كذلكإلالفظاللغةفيلهايكنلم،بهامقيدةمحالعافيإلاتوجدلملما

البيطة،المفردةللدلالةتصوركلينفيعميقلسانيمبدأعلىالموقفهذاةي!يتابنويبي

،المفرداتعلىوالكلامالألسنفيمتقدمالخطاببأحوالالمصحوباتقديالمركبأنمبيا

والوجود.القولبينبالتناظرقناإذاالوجودنظرلةوفياللساننظريةفيبعديةمجرداتهيالتي

بطلانه،قدتبينمجازفهومعهاإلايدللم!ان،حقيقةفهوقرينةبلادلإناللفظ"وقولهم:فقال

القرائن.جميعإلىمجتاجمافيهاولاالقرائنجميععنمجردايدلماالدالةالألفاظفيليسوأنه

والبليدللثجاعاستعيرإنهيقولونمماذلكومخووالبحروالحمارالأسدلفظالمجازأمثلةوأشهر

وكذلك...الحقيقةتستعملكمالفظيةبقيودمقيدةمركبةمؤلفةإلاتستععللاوهذهوالجواد.

.(2)*كلذوأثال،المركينعلىاللهسلهاللهسيوتمنسيفخالداإن:!النبيقول

جعلتالذيالمثكلتحلأنيمكنهالاوالمجازالحععةبينالمقابلةفإنكلهذلكعنوفضلأ

الدلالةفليست.عامةوالخطابيةالل!انيةالإفادةلمقوماتفافاتهارغمقبناهالوحتى،لهحلأ

والفلاسفةالمعتزلةيزعمكمااتنقلهوتحقيقالتشبيهإزالةمنالحقيقيةالدلالةمنباولىالمجازية

.901-801ص،7ج،الابمانكاب،القاوىعموع.تييةابنانظر:أولثال(1)

.411ص،7،جالإبمانكتاب،!قاوىمحموع.تيةابنانظر:فانئال(2)
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إلى14إوالصعودالنزولمثلالماديةالمفاتمنفالاتقال.المتصوفةمنبهماتاثرومن

المثبهييرىانما،التشبيهيلغيلا،إغوالسلطانوالإرارةوالقدرةالعلمملالمعنولةبالصفات

زاعموايوليهاالتيالتحقيرلةالمنزلةهوالتشيهينبينالوحيدوالفرقالثبيه.علىويقيبه

منلكن.الأسلنبينالوجوديةوالمفاضلةللثناثبةمفهومغيرمنهمإرثا،الماديةللصفاتالتنقله

هذهثلعنغنيايكونشيء(كمثلهاليساللهبانالقائلالعامالمبدأضوءفيالقرآنيقرأ

الإنسانعندالغفلالفلكبماياتالاعتبارفهمتعولضعندطبيعتهاتتغيرلاالتيالتأويلات

بوجودجدلاسلفاان،علمياللحقيقةمجانبفكلاهما:البطلميبالفلكيفهمهامثلاالعادي

تشبيهأ.كونهماعنفضلاكولرنيكفلكمثلاوليكن،الفلكلحقيقةمطابقتصور

وأقصمجازا.وبمضهاحقيقةبمضهااعتبارالتحكممنمتعددةاستعصالاتلهاالرموزفكل

بعدهعرتالآخروبفعه،أولافعد،غيرهقبلعرفالاستممالاتبعضإن،هوقولهيمكنما

خاصة،والمجازالحقيقةبينالمقابلةإلىوليسالاستععالاتتاريخإلىالأمرفيؤول.مهمشتقافعد

يتجتأولاالمعدودالاستعمالتطورلكون،مجهولآيكونوقدمعلومايكونقدالتاريخوهذا

نقلةالأغلبفيذلكويكونممياته.معماعلاقةأوماشبهوجهلممياتهاأخرىاستعمالات

النغعياتخيليقبلمماأو،التجريدكثيرلكونهيقبلهلاماإلى،مباثرةالرسمياتمثيليقبلمما

التيالقرائنتضنة،الأحوالكلفيالنقلةوتكوناتعقيدكثيرلكونهيقبلهلاماإلىمباشرة

الخاصةالاستعمالاتمعانيمخديدقوانينبحسب،بعيهاحالةكلفيالمقصوربتنةبصورةتفيد

الآلياتفيأوالرمزيةالإفادةفييجريذلكوكل.صناعةأواللغةكانتطبيعيةاللغةتجلك

ماورأينااللسانيةالآلياتجوهرناإذاإلا،حالفيومجازحالفيمجقيقةلهعلاقةولا،اللسانية

الميتافيزيقاأساسهووذلك،جنسهمنءقولاتذانتصورهوجودفيمجريلماعاكسافيهايجري

منها.الإنسانيالفكريختصأنتيميةابنيرلدالتي

عامةآليات،الشميةخيالأوالتسميةآلياتاسمعليهانطلقأنيمكنالتي،الآلياتوهذه

وتسميهافتطلقها،الغائيةالحدودبعمقالعلملغةمنهاوتستعمل.عامةالإنسانياللسانتشمل

صلته،التصوشياللسانيفالحدثبثن.ميافيزلقيتأسيسالمجازعنللحقيقةتمييزأمنطقا،

الصوتبينالتوارديالرلطعلىيعتمد،اللغولةالقومعاداتترتيبب!ح،أولأالمعتبربمسماه
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الكاية،آلياتإلىأقربفيكون،الشرطبةالردودجنسمنعادةيكونردطوهووالمورة.

،المسمياتنهاتؤخذالنيوالأمور،الأسماءمنهنلخذالذيالصوتبينالثهوجودلعدم

والأمر،المسميالقولبينالشرطيالترابطهوالذيالمرئر،بينعليةعلانةشبهعلىوالاقتصار

نلاحظثلماشرطيأربطأينهمايربطالذيتصاحبهما.والزمانالمكانفيتصاحبهماالمسمى

إلىبالشبةالأجنبيةاللغاتتعلمآلباتفيأو،الأطفالعدالقومياللسانتعلمآلياتفيذلك

نظرلةمعضلاتحلفيمنهماالأثلةاستمدادمنتيميةابنيكثراللذانالمجالانوهماالكبار.

قولعلىقدرتهماحيثمنوخاعة،نفسهاالطبيعةنفسمنعندهيعداناللذين،والعلماللغة

الوجود.عنتجرشا

الحانمة:

الإسلامي،الرليالفكرفياتأويليةالمذاهبنسقإلىةراث!!لاب،محاولتنانختمأنفضلناوقد

بالمعنىالكليمنلتخلص،الحداثةبعدماوبافكاربالتاويليتنرعوناليومالدجالينجللكون

مااي.الأرفعالطبيعيوالدين،الأسمىالمزلالدينيلتيإذ!الإسلاميالدينحددهالذي

بعبرالذيالإنسانيللكلي)دراكمنالخلقيالعالمواعتارالطبيعيالعالماعتباراليهتوصل

فيهتشتركالذيالفطريالكليإلىالخمعوصيالحضاريالأفقيتجاوز)دراكالثهود،عن

مفهومهإلىالدينإعادةإلىتنتهيالتاويليةبالمذاهب!اذا.وحدهمالبشرولبسالكائناتجميع

فحسب.للمسلعينثقافيةخموصيةالإسلامفيصبح،القوميالدينأي،الإنجيلياتوراتي

بذراتهانجدالتي،الجديدةالعلمنظرلةفيواتاويلالتحليلبين،اقبادلالت!ساندبيانلكن

الزعامةعنيبحثمنبمتذلات-والتأويلالمجازعنالحديثيجعل.تيميةابنأعمالفيالمثتة

متخلفوهو،عقديافهفائدةلاأجوتحديثا-الإسلاميةالقيمعلىالتج!نيبمجردالفكرية

مأزقكلاليهعاآلتاللتينالمسالتينبينالعلاقةاس!مارأنكما.اللغةنظريةحيثومن،فلسفيا

التأويلأشكالالمحاولةهذهنهايةفينحصيأنيقتفي،فلسيأاستثمارأ،والحاليالومصبطفكرئا

بنظريةو!لتها،اللساننظريةمنأغفلتهوما،والصوفيوالكلاميالفلسفيفكرنافيطغتالتي

والحالية.الوسيطةالعريةالفلسفةفهماتتالفالتيناللحطينفيالعلم
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بينمخلطاتاويلفينظريةإلىأدى،الحديثةالبحوثتؤيدهاالتيالنظريةبهذهالعلموعدم

علىتساعد،عامةبفائدةالمقالةهذهخمويمكنعلميا.تحديداالظاهرةتحددولا،التصورات

والفوضىالخلطمنتخلصهلكونها،الإسلاميالعرليفكرنافيالإشكاليةلهذهفهمنامي!ظنت

مادةكانتالتيالفكرلةالأنساقجللاشقراءالمطابق-تيميةابنأعمالفاسحراء.المفهومية

فيالكدير؟حدبنبينالحصريقبلالإسلاميالسليالفكرفيالتأويلمفهومأنيبين-لنقده

نعويضالىالغاليةالفرقسعيفي.الأقمىالحدوهوالباطنيواتحكم،الأدنىالحدوهواللغة

وبين.الباطنةمعانيهبكونهاوصفوهاالتي6لهمبمققدظاهرةبكونهاوصفوهاالتيالنصمعاني

المعتزليبمعناهواتأويلالأدنىالحدالىأميلهوالذيالأشعريبمعناهالتأويلنجدالحدينهذين

الأقص.الحدالىأميلهوالذي

صادرةكلهايعدهاالتيالأريعةالمعانيهذهمنباييعلقلاتيعيةابناخار.الذيوالحل

نظرلةانه:ونقدهمخديدهفيثورتهنمثلتالذيأساسها8جميمأأساسهاهوأعمقأصلعن

علىالمتافيزيقا،إلىالمستندة،الصناعيةاللغةخصائصتعميمعلىالمبنية،الفلسعةاللسان

للمقابلةلانيةترجمةبحرداللانفيوالمجازالحيقةبينالمقابلةفيهاتعدوالتي.الطبيعياللسان

للاسممفردأمرجمأالفلاسفةيتصورهالذيالجوهرنظرلةفيوالرضيالمفومبين؟فحسب

نظريةفيفحسبوالإثاءللخبرمنطقيةترجمةالعلمفيوالتاويلالتحليلبينوالمقابلةالمفرد.

هو)الذيالمجازيالمعنىمقابلفيالحقيقيالخبرلمعنىمرجعاالفلاسفةيتصورهالذي،التصديق

ونظريةالوجوديةالنظريةهذهتيميةابننفىوقدالخبر(.بصيغصيغلوحتىالإناءمنعندهم

المفردللفظيكونأنفيهاينفيالتي،اللساننظريةمراجعةمنانطلاقاعليها،المبنيةالمعرفة

الحدكانولما.الخطابوباحوالاللصانيةبالقرائنمقيدةإلاتفيدلاعندهالألفاظلكون،دلالة

،(الحالةهذ.فيالطبيعيةلا)المناعيةاللسانيةبالقرائنييدأيضأفإنه،علمياسممجردعده

ترولالذيالموضوعمعاملةبمعاملتها،ظاهرةمخليلوظيفتها،اصطناعيةلغةعلمفكلثمومن

ذهنيةمقدرات،والتحليليالمنطقينسقهاحيثمنراثماتكونما،نظرلةمعطيلالهضوءفي

خالصة.
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معنىيفهموالمفهم:مضاعفخطأفيوقعواقدالفلاسفةأنيرىتيميةابنأنذلكومعنى

نأنهمظأ،معينتجرلبيموضوععلىي!نطبقعدماخالمآمخليلأيقىأنهلظنهم،اتحليل

قوانينبينبالتطابقالضمنيلقولهم،الحقيقيةللصوجودات،بالطبعمطابقةالذهنيةالمقدرات

العلموظيفةمنوالتي،مسبقأنعلمهالاالتيالموضوعوقوانين،صناعيةلغةهوالذيالمنطق

يفهموالموهم.التحليلإلىمنهأقربالتاويلإلىهو،تعبيرأعنهاللتعبيرنظرياتعدةتجرلب

والباطنللحقيقةممثلأاففلسفيالفكرتائجبينالتاظرعنبحثأنهلظنهمالأويلمعنى

لكونالمعنىعديمالتناظرهذاأنحينفي،فحسبوالظاهرللمجازممثلةالدينيالفكرونصوص

نقبل،مجردةبنيةئعذفرضيةنظريةبينجزئينطرفهوبلاشكلينبينتامأتناظراليسالتاويل

موضوعل!تفشرخميصاوضعهاحالةفيإلامشقأ،معلومةيخرأمورعدةلتفيرالتطيق

البنيةلكون،الظرلةتلكأمثلةأحديكونلأنقابلايبدووضعياأوطبيمياكانسواء،معين

لها.تأويلافيكون،فيهمتعيةتبدوالمجردة

)مثال،الفقهفيالمعيةالنوازلعلىالمجردللنصتطبيقاأواجتهاداذلكتيميةابنوشمي

ابنعدالعامالعليفالشكللذلكطبيعيى(.)مثالالطبفيالمعيةالحالاتعلىأو(وضمي

جدلخلالمن،بالتدريجيبنىوالمبادئالقواعدمننسق:والطبالفقهفييجريمايشبهتيمية

قبية،بنيةمنالعلمهذاويتألف.المرضيةالظاهراتأو،الفقهيةالنوازلهيحيةممارسةمعدائم

شروطيحددالذيالوصفياتاويلنجيةهيالمتعاليةالقبليةبمعنىلا،الفرضيةالقبليةبمعنى

تتألفالتي،العيهوالمعطياتوالقوانين،القواعدمنيتألفالذي،المجردالشقبينالتناظر

واذابالقواعد.للمعطياتتفسيراذلككان،النسقإلىالمعطياتمنذهبافإزا.الممارسةمنها

لاكلاهماوالتاويلوالتحليل.بالمعطياتللنسقتأويلاذلككان،المعطياتإلىالنسقمنذهبنا

تنتفخماإلىيؤديأنحالبأييمكنلا،نسبيعلمدائماهوبل،بالموضوعالمحيطالعلميزعم

لكليهما.بالطبعمنانيبتطرف،والفلسفةالدينيفسدونالذين،الأدعياءكلأوداجبه
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الثالث:الفصل

تيميةابنعندالعقديالفكريالإصلاحمنجوانب

العرافة-الكهانة-التنجيم-السحر

*الزغولمحمد

الغيب:علم

مالمعرفةشديدةبرغبةالأزمنةأقدممنذ!ثرالإنسانأنعلىالقديمةوالآثارالتواريختدل

حتىمثلأ--اليونانتاريخفيهامأرورألعبتقدالكهانةأننجدلذا(المشقبلفيسيحدث

الكهاناتخل!اتفصولمنكبيرفصلبمثابةاليونانتاريخكلبأنادعواالمورخينبعضإن

.(1)العام

.(2)وأسبابهالغيببمعرفةالإنسانولععنالشهيرةمقدمتهفيخلدونابنوتحدث

:قسعانوالغيب

اللهيقولوفيه،الملائكةحتىاالخلقجميععنعلمهغابماوهو:مطلققيقيغيب-1

آيانيشنغرونؤقاالئةإلاانغنتؤالآزضيىالسئضاؤاقىفيقنيغتئملا)فل:وجلعز

.(56:المل)،ئنفون

الملائكةتعلمهفما(بعضهمدونالمخلوقاتبعضعنعلمهغابماوهو:)ضافيغيب-2

فيالواردالغيبمعىعمومفييدخلولاالثر.يعلمهلا،عالمهمأمرمنمثلآ--

غبرهميعلمهولا،لعاواستعمالهمأشابهمنبتمكينهمالبثربعضيعلمهما،اللهكتاب

بمضفإن،والعلصيةالعقليةكالدقائق،استعمالهاعنعجزهمأو،الأسباببتلكلجهلهم

منبقعماويضبطون،الناسأكثرعنهيعجزما،المجهولاتدقائقمنيستخرجونالعلماء

باعوام.وقوعهقبلوالثوانيبالدقائقوالكسوفالخسوف

.الأردن،مرنةجامعةفيالرلعةكليةفيالإصلامةالدراساتاشاذ

.13عى،خلصرناينمفممةعنمراصاتصاطع.،الحصري(1)

.33.ص،المقدمة.خلدونابن(2)
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كسوتبوقتالعلمأنوبثن،زمانهأهلاليهاونبه،تيميةابناليهاتنبهمماالمسالةوهذه

،والكوفالخسوففي!النبيعنالواردةالآثارمعيتعارضلا،القروخسوفالثمس

يمكن+ولهذا:وقال،بالحسابعلمهفلعدم،العامةأوالمنقهةمنذلكخلافادعىمنوأنه

يتلي،وماالأهفةمنمضبماالصرفةبمكنكما،يتبلوما،الكسوتمنمضىبماالمعرفة

تعالى:وتال،(96:)الأنعامخئئانأ،ؤائقخز)ؤالصض!ن:نعالىنالكما،بحسابذلككل)ذ

ؤائقضزضياةال!ئضنتجغلائذي،فؤ:تمالىوقال،(ه:)الرحمنيخسئتالط،ؤائفئز)الثثض!ن

انأجمفةغن)ي!همنألوئلث:وقال،(ه:)يونسؤاثجتاقي،السئهينغذذيتغقخواقافيذؤقذزةئورأ

.(189:)البقرةؤائخبئ،يلثاسيىقؤاييثقيفل

رأوا)ذاانهموذلك،الناسمنالجهلةاصطيادفيآنذاكالغيبادعياءطرقبعضالىوأشار

وما،انوعهذامنالحوادثعنخبرهأنيظن،المستقبلالكسوتعنخبرهفيأصابقدالمنخم

فإن،وثلاثينإحدىليلةواما،الثلاثينليلةإما:يطلعالهلالانإخبارهبمثابةهذاخبرهاندروا

وأمثال،النهار!خرتغربالثمسأنخبرهوممنزلة،ابدأيخرملا،العادةبهاللهبهأجرىأمرهذا

.(؟)،ذلك

فيالمنارصاحبيقول،الطرقهذهبغيرنادرةحالاتوفي،الناسلبعضالمعرفةتحصلوقد

النفسبةالإدراكاتمنالعلمحدإلىيصلقدما*ومنها:المعرفةالىبهايتوصلالتيالطرق

إلابهاتجزملاللنفستلوحلواثح،الانكشافمنالنوعهذاوأكثر،والإلهامكالفراسة،الخفية

وقوعها")2(.بعد

قال،الغيبعلمنفسهعننفى!نبياإنحتى،وحدهدنهالغيبعلمإنالقولوجملة

.(05:)الأنعامائغيت،أغقئمؤلاالفهخرائنيخديتكنمأفوذلا)فل:نعالى

(مرهمعواقباشكشافبحاولون،عصركلفي،العفولضعفاءمنكثيرأوجدناذلكومع

ما-عنهمخلدونابنذكرهمما-ذلكوأمثالوالعداوةوالمعاشرةوالمعاشوالجاهالكسبفي

المرابافيونظر،الحاسبوشمونهوالحبوبالحصوطزق،المخموشمونهالرملفيخطبين

.17هص،3هج،النناوىعمى.نيبةابن(1)

.423-122ص،7جتفرانار،رنجد.محمد،رضا(2)
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الثريعةفيتقررلماالأمصارفيالفاشيةالمنكراتمن"وهو:قال.المندلضاربوشمونهوالمياه

.(1)"عندهمنعليهاللهأطلعهمنإلا،اليبعنمحجوبونالثروإن،ذلكذممن

اليب،أدعياءمسمياتتنوعتتنوعهاومجسب،متنوعةالمذعاةالغيبعلىالترتوطرق

.والعرافوالكاهنوالمجمالاحر:وأشهرها

فلذا،مختلفةوهي،بأسبابالغيبصرفةيدعيمن*الكاهن:عابدينابنيقولذلكوفي

النجمبطلوعالمستقبلعنيخبرالذيوهووالمن!جموالرفالكالرافقعددةأنواعإلىانقسم

.(2)سيكونعمايخبرهالجنمن!احبألهأنيدعيوالذيابالحصايضربوالذي،وغروبه

معرفةفييتكلمممن،ونحوهموالرمالوالمجمللكاهن*اسم:الرافأنتيميةابنويرى

.(3)*الطرقبهذهالأمور

العمومبطرلقفيهيدخلفسائرها،الأنواعهذهلبعضاسماللغةفيإنهقيل"ولو:وأضاف

ونحوها*)"(.والميسرالخمراسمفيقيلكما،المعنوي

وعليه.بالغيبوالتنبزالحوارثصرفةجميعآمدارهالأن؟صحيحتيميةابنإليهذهبوما

وأالكهانةسواء،وصورهأشكالهكلبهيقصد،القادمةالصفحاتفيالسحرفيفكلانا

بعينه.نوعخصإذاإلا،التنجيم

الصحر:معنى

وأ.سببهوخفي،ودقمأخذهلطفماكلعلى-العربلغةفي-السحرمعىيدور

.(5)والخداعالتمولهمجرىويحريحققهيخرعلىيتجل

.(6)الحقصورةفيالباطلإخراجبأنه:السحرفارسابنعرفهناومن

.33.ص،المقدمة.خلدونابن(1)

.422عى،4ج،الحاشية.عابدينابن(2)

كتابيئرحفيالحميدالعقلزقيير.اللهعدبنسليمان،الوهابعد.\"ص(3هج،الفتاوى.نجميةابن(3)

.063ص"التوجد

.\عى"،3هج،القاوى.نبميةابن(4)

!حر.مادة،المربلانمنظور.ابن(5)

سحر.مادة،المحيطالقاموس(6)
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يفرقلمالعلعاءبعضأنلدرجة،اللغويبالمعنىالصلةشديدفهو،الاصطلاحيالمفىأما

السحر.تعريففيوالاصطلاحياللغويالمعىبين

مجرىوجرى،حقيقتهغيرعلىومخيل،سببهخفيأمرلكل+اسمبانهالجمثاصفعرفه

.(9)والخداعالتموله

التيالتعريفاتفإن،للسحرمانعأجامعأتعرلفأيقدمأنالباحثعلىالصعبمنأنهويظهر

أنه!الى،السحرفيالنظروجهاتاخلافإلىالتباينهذاويرجع،قباينةعليهاالوقوفأمكن

والأوهامالثعوذاتوتتخللها،والإبهامالغصوضيلفها،كثيرةوفنونعلومعلىيطلق

.(2)والكذبوالصدق

بتعريفنبدؤها،السابقةالتعاريفمقابلفيالتعاريفمنآخرنوعملاحظةيمكنذلكومع

:يقول-والطلسماتالسحرعلومفيهتناولمقدقهفيطوللأفصلأعقد"لذيخلدونابن

)ما،العناصرعالمفيالتافيراتعلىبهاالبشرلةالموسرد!تقتاشعداداتبكيفيةعلوموهي

الطلسمات")3(.هو:والثاني،السحرهوةوالأول،السماويةالأمورمنبمعينأو،معينبغير

ذإ،والتهانوي)"(عندنجدهماوهذا،حقيقةللسحرثبت،هذا-خلدونابن-وتعريف

السحر،عرفمنكلنظروجهةأنشكولا.المذمومةالعلومفيوالطلسماتالسحرعلمعد

،معانعلىيطلقالسحرأنالأصفهانيالراغبوبين،التعريففيالأساسهي،إليهونظرته

إليهيذهبوما،إليهالتقربمنبضربالشيطانمعاونةواشجلاب،والتخييلالخداع:وهي

ولا،حمارأالإنسانفيجعل،والطائعالصوريغيرقوتهمنأنيزعصونلفعلاسموهو،الأغتام

.(")المحصلينعدلذلكحقيقة

أمكن،تفسيرهفيالرازيالفخرذكرهوفيما،للسحرالسابقةالترلفاتفيالنظرأمعناإذا

ابنوذكر.(6)والحسابالفلكعلىيعتمدالذيالسحر؟منهاللسحرعديدةأنواععلىالوقوف

.42ص،\ج،القرآنأحكام.الرازيبكرأبو،الجماص(1)

.27صوالحؤة(لحر.كمالإدراهم،(رمم(2)

.496ص،المقدمة.خلدونابن(3)

.521ص،الفنوناعطلاحاتكثاف.الفارونيعليمحمد،اتهانوي(4)

.622-522ص،المغردات.لأصفهانيا(5)

.122ص،2ج،لكبيراليرا.يالراز(6)
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الذيوالسحر،(1)الفلاسفةعندبالطلسماتيسصالذيهوالسحرمنالوعهذاأنخلدون

مخلوقاتعلىيعمدالذيوالسحر1(2)بالعينوالإصابةالساحروهمةالنفستوىعلىيعتمد

التخيلاتعلىيعتمدالذيوالسحر،الجنوهمالأرضيةبالأرواحالاشعانةأيمنظورةيخر

،غيرهدونالمعتنبالشيءويثتغليخطيءتدالبصرأنعلىومبناه،والشبذةبالعيونوالأخذ

المركبةالآلاتبسحرالرازيعنهعبرالذيوهو،المتطورةالتقنياتعلىيعتمدالذيوالسحر

الأدويةبعضطعامهفييجعلكأن(الأدوية!نمواصالاستعانةوسحر،هدسية)3(نسبعلى

عرفقدأنهالمشعوذأوالساحريدعيأنوهو،القلبتعلقوسحر،(1)"للعقلالمقللةالمبلدة

ضعيفلذلكالسامعكانأنأتفقفإذا،لهويقادونيطيمونهالجنوأن،الأعظمالاسم

بذلك.قلبهوتعلق،حقأنهاعتقدالتصييز،قليل،العقل

فيلفعف،المسحورفيالنفيالتأثير:وهي،ثلاثةفيالسحرأصولعاشورابنولخص

واستخداموالشعوذة،الزئبقكخاصية(للأشياءالطبيعيةالخواصواستخدام،المسحورنفس

الجعاد)5(.يخيلحتى،والتموجالحركةوخفةالسرعة

الصحر:منتيميةابنموقف

لماواستهرائه،الثسلفةوالشةالكرلمللقرآنفهعهمننابعآالسحرمنتيصيةابنموقفجاء

التالية:الأمورفيالسحرتجاهرؤاهوتمثلت،مجتمعهفيوشعوذةسحرمنمجدث

غتىالش!اطينت!فواقا)ؤاتبغوا:قولهفيوجلعربتن:أتىحيثالساحريفلحلا:أولأ

غقىاتنرذؤقاالسئخرالئاشئغفغونكقرواالثالهينؤليهنسئتيضانكقرؤفاسئتيضانففك

تكفرقلايختنةتخنإثغاتفولاخئىأخلييمنئغفغابؤقاؤقازوتقازوتيبايلانتقكين

الفهيإذدطإلاأخدمجنيريضازينفنمؤقاؤزؤجهائتزءتينيهئفرفونقايئفقاقيتغفئون

قاؤتبئ!نخلاقيينالآيخز؟يخيتةقااش!زاةتغزغيغواؤتقذيئفغفنمؤلاتفئرفنمقاؤيتغفئون

كائواتؤخيزالفهمجتويمنتضثؤلةؤاثقؤاآتئواآنفنمؤتؤ،يخغقخونكائواتؤأتف!تفنميهلهئترؤا

.105ص،المقدمة،خلدونابن(1)

.641ص4ج،الفروق.فيالقرا،623ص2الكيرنجالشير.الرازي(2)

.023ص،2ج،الغيبمفايح.الرازي(3)

.137ص،4ج،الفروق،القرافيوانظر،231ص،الابقالمرجع(4)

.633ص،\ج،والتويرالتحررعاشور.ابن(5)
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الدينووضعت،السحرضرركث!للمجالأيدعلابما،(031-201:!البقرةيغقمونكا

آخرتهباعفقد،الملتولةالطرقهذهاتبعمنوأن،أخرىكفةفيوالحركفةفيوالئريعة

يرىإذ،تييةابنبهصرحماوهذا.الخاسرةالتجارةهذهتعاطىلمنالصريحالذمففيها،بدنياه

افيطينولكنسليمانكفروما،سليمانملكعلىالثاطينتتلوامالهبعوا)و:تعالىقولهأن

منذمفييعلعون،.كانوالرخيراللهعندمنلمثوبةواتقواآمنواأنهمولو-قولهإلى-كفروا

اعاضمنأن-سبحانه-*فاخبر:ويقول،الدنيامنافععلىللحصولالسحريتعاطى

يفعلونهبمايرجونكما،الدنيافينفعهبزعمهيرجوىانما،الآخرةفيلهفصيبلاأنهيعلمبذلك

تمويةؤائقؤاآتئواانفئم)ؤتؤ:قالثم.والمالالرلاسةملوغيرهابالكواكبالمتعلقالسحرمن

قال،والآخرةالدنيافيلهماخيرهووالعوىالإيمانأنفبتينتغقئون،كائواتؤخئرالفممجئلين

اللهأولياءإن)ألا،(62:)يونسيخخزئون،فنمؤلاغقنهنمخؤثلاالفهأؤيياةإن،ألا:تعالى

)وكذلك:يوسفقصةفيوقال.،تقونوكانواآفواالذين،يحزنونهمولاعليهمخوفلا

أجرنضيعولا،نشاءمنبرحمتنانصيب،يثاءحيثفهايتبوء،الأرضفيليوسفمكنا

الآخرةأجرأنفأخبر،(57:،)يوسفيتقونوكانواآمنواللذينخيرالآخرةولأجر،المحسنين

.(1)"السلامعليهيوسفأعطيكماوالمالالملكمنالدنيافييعطونمماالمتقينللمؤمنينخير

،والفلاحالفوزأسبابعنالناسأبمد،سحرهكاننوعأيمنالساحرأنتيميةابنويرى

فيغيرآيةفيوالتقوىالإيمانتركمنعاقبةسوءسبحانهأخبروقد،والتقوىللايمانمجانبلأنه

،المطلوبيالالذيوالمفلحأتى(.حيثالساحريفلح)لا:تعالىقالولهذا،والآخرةالدنيا

.(2)المرهوبمنوينجو

نراه،زمانهأهلتيعيةابنمنهحذرالذيهذا:بالباطلالناسأموالوأكلالسحر:ثافيأ-

،الناسمنفئةنفوسفيتشوههاأوالعقيدةضعفبسبب،الزمانهذافيالناسبينفشاقد

أكلعلىوتجرأوا،الناسعقولاستخفواالذينأو،بهااعتفادأخلفهاجرواالذينسواء

)ولا:تعالىقال،موضعمنأكرفيذلكتحرلمناطقاللهكتابأنمع،بالباطلأموالهم

منوهو،حقيقيشيءمقابلةفييكنلمماهو:والباطل،،بالباطلينكمأموالكمتأكلوا

-17.ص،2ج،!قاوى،ضميةابن(1)

.171ص،الابقالمرجع(2)
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يعتدحقيقيةمقابلةغيرمنالمالأخذالشرلعةحرمتفقدوالخسار،الفهمياعأيوالبطلانالبطل

نافع.حقيقيوجهغيرفيإنفاقهوكذلك،مهيؤخذمنورضى،بها

وصلتالتيالسيئةالحالةهذهمثلعن،تيميةابنإلىوجهتالتيالأس!لةبعضوتكشف

يجلسونالذينالمنجمينحكمعنلهالناسسؤالذلكومناعصرهفيالمجتمعفئاتبعضإلها

أنهمالمجمونهؤلاءويزعم،النساءعندهمويجلس،وغيرهاالحوانيتوفي،الطرقعلى

،الأوفاقلناسويكبون،الخيمصناعةعلىذلكفيمعتمدين،المغيبةبالأموريخبرون

النساءويجتمع،وغيرهملأزواجهمالسحرالنساءويعلمون،الطلاسمويكتبونوشحرون

عدررالنساءإفسادمنذلكيخرإلىالأمرآلوريما،ذلكبسببالحوانيتأبوابعلىوالرجال

عزاللهعن!اعراضهم،والكواكببالسحرهمجهموتعلق،الناسعقائدوإفساد،أزواجهن

.(1)والنوازلالحوارثفيعليهوالتوكل،وجل

أدعياءمسمياتمنوغيرهاوالكهانةوالنجيمالسحرتحرلمعلىالدالةالأدلةساقأنوبمد

علىحرام،والكرامة،والهبة،ذلكعلىالمأخوذةالأجرةأنذكرناهبماتبين"وقد:قال،الغيب

وأالموقوفةأوالمملوكةالحوانيتإكراءوالوكلاءوالنظارالملاكعلىيحرموإنه،والآخذ،الدافع

الجبتهذافيهايفعلونأنهمظنهمعلىغلبإذا،المنفعةبهذهوالفساقالكفارهؤلاءمنغيرها

.(2)الملعون

والشعبية،الرسمية،الصعدمختلفعلىالمفسدينهؤلاءمحاربةيجبأنهتيميةابنويرى

فيالجلوسمنومنعهم،ذلكإزالةفيالسعيقادروكلالأمروليعلى*ويجب:فيقول

فيكفيه،ذلكيفعللم!ان،لذلكمنازلهمفيالناسعلىدخولهمأو،الطرقاتأوالحوانيت

ؤائأختازالرباصنثونيالافئم"لؤلا:تعالىوقولهفغئوة(ئئكبرغنيتناقؤنلا)كائوا:تعالىقوله

بإجماعالسحتويأكلون،الإثميقولونالملاعينهؤلاءفإن(تذ!سلاؤاكيهئمالالتمقؤيهئمغن

يغيروهولمالمنكررأواإذاالناسإن:قالأنهعنهالصديقبرواية!النبيعنوثبت،المسلمين

الملك،سوس،الأخابثهؤلاءعملمنأنكرمنكروأي،منه"بعقاباللهيعمهمأنأوشك

وسلامهاللهصلاة-الخليلبعثةكانتفهل!؟الكواكبعضادالصابثةوأفراخ،الرسلوأعداء

.191ص،3هج،القاوىمجموع.نجميةابن(1)

.91هص،3خه،الابقالمرجع(2)
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وعلماء،هولاءملككانكعانبينمرودفإنهؤلاء؟سلفإلىإلاالحنفاءإمام-عليه

الصنفهذارأيعنإلاالأمرغالبفيالأوثانعبدتوهل،ونحوهمالمنجمونهمالصابئة

.(؟)اللهسبيلعنويصدون،بالباطلالناسأموالياكلونالذين،الخبيث

لمنجوابهفيوذلك،اللهسبيلفيالجهادأفضلمنهذهالدجالينطائفةمحاريةتيميةابنوعذ

مجلوهل؟حرامأوحلالهوهل،الحوادثعلىبهاوالاستدلال،التنجيمصناعةعنسأله

فعهم؟الأمروليعلىيجبوهل؟لاأووبذلهاالأجرةأخذ

منمنعهمويجب،عليهالأجرةأخذوكذا،المسلمينبإجماعمحرمزلكبانفاجاب

.(2)اللهسبيلفيالجهادأفضلمنذلكفيوالقيام،يكروهمأنالناسومغلذلكالجلوس

الأنبياءوتبرئة،السحرعلىظاهرتشنيعمنالآياتفيماومع:والسحرالأنبياء:ثالثأ-

باثاليبتلى،المتعاقبةعصورهفي،الإسلاميالمجعرأيا،فيهالوقوعمنالمؤفينوتحذير،منه

وعزائم،أتسامأيتلون،اليومإلىالمسلميندجاجلةلترى"وانلث:رشيدالشيخيقولهؤلاء.

حاملهاتقيأنهاويزعمون،وعهودهسليمانخاتمذلكوشمون،وطلاسمخطوطآويخطون

.(3)العفارلتومس،الجناعتداءمن

بعضهمبس!نيو.(")والمريخبالعقربكاننجمهإن:ويقول!النبيعلىيكذبمنومنهم

هذافيوقال،المزاعمهذهتيميةابنردوقد."العقربفيوالقمرتسانرلا:قالأنه!النبيإلى

.(5)الحديثأهلباتفاقمختلقكذببأنهالحديث

وأنهم،بالتنجيماشغلقدالسلامعليهإررش!اللهنبيأنالدجاجلةهؤلاءبعم!ويزعم

ابنانبرىوقد،اللهأنبياءعلىوافتراء،بالغيبرجمهذاأنيخفىولا.الصنعةهذهفيلابعونه

:(6)وجوهمنورده،القولهذالأعحابتيمية

.؟9صه3جه،القاوىمجمر2.تجبةابن(1)

.971ص،3هج،الابقالمرجع(2)

.893عى،\ج،انار.رشبدمحمد،رضا(3)

.661ص،3هج،القاوىمجموع.تييةابن(1)

.971ص،53ج،بق1لاالمرجع(5)

.179ص،3هج،الفتاوىمجموع.تجبةابن(6)
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فيماوغاية.إليهسبيلولا،الصحيحبالقلإلايعلملاهذالأن،علمبلاقولالقولهذا-1

إدري!.أنهويزعمون(الهرامسة)هرمسكبهمفيأنالأمر

في.النبودةالعلوممنوعلمأ،لهمعجزةكانفإنه،إدري!عنماخوذأصلهأنسلمناإذا-2

.والسلامالصلاةعليهمالأنبياءباخبارلا،والقياسبالتجرلةيحتجونهؤلاءأنحين

الكذبمنوفيه،والتبدييلالتغييرمنلحقهفقد،الأنبياءعنماخوذأهذابعضكانإن-3

التوراةأنزلاللهأننقطعأنناذلك،النيذلكمنمأخوذهوماأضعاف،والأباطل

ؤتاا!تإاترذؤقايالفهآقئا)فوئواةبهابالإيمانوأمرنا،القرآنأنزلكماوالزبوروالإنجيل

ؤقاؤمجشفوستىأوييئؤفاؤانأسئبا؟ؤيغفوقيقياشخانقياسنتامجيلإئراجميتمإتىأتنرذ

ومع،(136:)البقرةف!ئيئون،تةؤتخنيئفئماخدتينئفزنلازئهئمينالثبيوناوييئ

الوحيحالهذهكانتفإذا،وكتمواوكذبوا،وبدلواحزفواالكتابأهلأنأخبرناذلك

نقلةمنأوثقونقلتها،إدريصمنعهدأأتربإليناأنهامع،يقينأالمنزلةوالكتب،المحقق

مافيهكانإنالقدربهذاالظنفما،الآخرواليومورسولهبالنهالكفرعنوأبعد،الجوم

!؟إدريسعننقولهو

تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكمإذا:قالأنه!النبيعنالصحيحالحديثفيوثبت

واحد،ل!الهكم!الهنا،إليكمأنزلوما،إلياأنزلومابالثهآناوقولوا،تكذبوهمولا

أنهنعلمبماإلانصدقلاأنمأمورينالكتابأهلبهمجدثنافيماكنافإذا.*مسلمونلهومخن

أنهيزعمونفيماهؤلاءتصديقمجوزفكيف،باطلأنهنعلمبماإلافكذبلاكما،الحق

.إ؟السلامعليهإدرشررعننقول

والكواكب،الأفلاكأقدارمعرفةفهوالحسابأما:وأحكامحساب:نوعانالنجوم-4

فيه.ريبلاصحيحعلمالأصلفيفهذا،ذلكيتبعوما،حركاتهاومقادير،وصفاتها

يقولكما،ذلكبحقيقةأعلموالله(ممكنفهذاإدرش!عنمأخوذأهذاأصلكانفإن

الأنبياء.بعضعنماخوذالطبأصلإن:بعضهم

،ساحرأالأنبياءمننبييكونأنالممتنعفمن،السحرجنسمنهيالتيالأحكاموأما

أنبياءينزه،ورسولهبالنهآمنمنوكل(شركمنتخلولا،يذكرونهاالتيالسحرأنواعوسائر

سليعانإلىكإضافتهإلا،الأنبياءبعضإلىذلكإضافةوما.بهالآمرأوعملهأوعلمهعنالله
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الحر،منبأنواعكانذلكأنقومفزعموالطير،والإنسالجنلهاللهسخرلماالسلامعليه

سئتيغانكفزؤقاسئقيفانفنلثغقىالثياطينتتفواقا)ؤاتبغوا:تعالىفقال،ذلكعناللهفنزهه

.(201:)البقرةالئخز،الئاشئغفغونكفزواالث!ياطينؤتيهن

أمثةويسوق،الأنبياءإلىعلمهمنسبةفي،المنجمينأدلةتهافتذكرفيتييةابنويمضي

أبيبنعليإلىنسبإذ؟عليهموكذبالأئمةبعضإلىنسبفيماالإسلاميالتا!لخمن

والباطيةالقرامطةإليهأضافتحتى،المؤمنينأقلإلىنسبتهيجوزلاماالكذبأنواعمنطالب

العلو؟منذلكأنوادعوا،العالمينمذاهبأفسدمنهيالتيمذاههاوالمزدكيةوالحزمية

إدرش!إلىيضافبماالظنفكيف،شةسبعمائةمنأقلفيويخرهذلككانفإذا.عنهالموروثة

واختلاف،الحدثانوتنوع،الزمانتطاولمع،والفلسفةالخومأمورمن،الأنبياءمنوغيره

لاماعلىذلكواشتمال،وبرهانحجةمنذلكحققةيبينمنوعدم،والأديانوالمللالملك

.(؟)والبهتانالكذبمنيحصى

.871-183ص،3هج،القاوىمجموع.تيةابن(1)
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الرابع:الفصل

التصحيحفيتيميةابنجهودمننماذج

*الشهوانراشد

مة:مقلى

العواملهذهومن،دينهلحفظوالبناءالحراسةعواكليقيمأنوتدبيرهاللهحكمةاقتضتلقد

أبرارأرجالأ،الأممحياةفياعتبارزاتزنيةفترةأوقرنكلرأسعلىيبعثأنتكفلأنه

وتاويلالمبطلينوانتحالالغالينمخريفعنهويعون،دينهاأمرالأمةلهذهمجددون،أخيارأوأئصة

*إن:!يقول؟غمامدونهاليسالشوائبمنخالصةنقيةبيضاءمحجقتعودحتى،الجاهلين

.(9)دينهالهايجددمنسنةمائةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثالله

المجددينلهثروطاستوفواقدنحسبهمالذينوأعلامهالإسلامرموزأحدتيميةابنهؤلاءومن

ىالىونقاءهاصفاءهاللعقيدةوأعادوا،والتحرلفاتوالموامراتللفتنتصدواممنوأوصافهم

والجبروالإرجاءوالسقوطالركودحالاتمنوأخرجوه،الأصيلطابعهالإسلاميالفكر

جديدةنوافذلهاوفتحوا،جديدةروحأأمتهمفيونفخوا،بالعطلأصابتهالتيوالتقليدوالسلبية

يعبشونهاالتيالفكرلةوالإزمةالاجتماعيةالبيئةأمراضوشخموا(والاجتهاداتاتفكيرمن

ببصيرة،والسنةالكتابقيمخلالمن،منهاالصحيحالإسلامموقفوبثنوا،دقيقأتشخيصأ

فيه.عوجلامشقيموفكرنافذة

الركودضرلهاكلماالإسلاميةالحياةفيوالثاطالحركةتبعثوآراؤهمتعاليمهمزالتوما

هذا.يوناخىوالإعلاحالتجديدحركاتقادواالذينفيوتؤثر،الجمودإلىوآلت

واتخذتكثيرةمادينفيالعليةوانجازاتهدإصلاحاتهالإمامهذاتمحيحاتتملتوقد

يأتي:مامنهانذكرواسعةومحاورعديدةمظاهر

.الأردن،انطفةالبفاءجامعةزالإسلايةالنافةأناذ

الحاكم.،الملاحمكابفياخرجه،داودابي".داودابو(1)

137

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العفدي:النصحبح:أولأ

سلوكي.وانحراففكريامخراف:نوعانالدينفيالامخراف

فييزثرالامخرافمنالوعوهذا،والتصورالإدراكفيخطأفهوالفكريالامخرافأما

ومبادئه.الدينأسسفيويبدلوييز،والمصطلحاتوالمفاهيمالاعتقادات

يزثرالامخرافمنالوعوهذا،إليهاوالميلالثهواتعنناشئامخراففهو،الثانيالانحرافأما

سيمة.صحيحةوالمفاهيمالمبادئبقاءمع،والأعمالوالسلوكالأخلاقفي

أما*شبهةانحراتأو+بدعةانحراتالفكريالامخرافيسمىالسلفتعبيروحسب

أخطرالإنحرافمنالأولوالنوع"شهوة!.عنناشئه"معصيةانحراففهو،السلوكيالانحراف

وقد،والأخلاقالسلوكامخرافاتإلىتقوروالمبادئالأفكارانحرافاتلأن؟اثانيالنوعمن

منألوانأنذكريليوفيعا،أنواعهمابكلالمجالينفيالامخرافاتتصحيحتيميةابنجهودشملت

:المجالهذافيالإمامهذابهقامالذيالعقديللتصحيحوأشكالأ،الانحرافهذامظاهر

الباطنية:للتاثيراتومواجهتهالصونيةللالمحرافاتنقد.-ا

منالمسلمينحالإليهآلماعليهعزوقد،عصرهوبأحوالبزمانهبميرأتيميةابنكان

خطيرةوتاثجسثةآثارمنإليهأدتوما،البدعوانتشار،الأموربسفاسفوالتمسكالتواكل

إلىذلكفأرجعالأعداء.أمامانهيارهموسرعةالملمينوضعف،الإسلاممعالمطمسفي

المشائيةوالفلسفاتوالمجوسيةالهنديةالأصولذاتالباطنيةوالتاثيراتالدخيلةالأفكار

والقدر.القغاءومفهوم.والتصوتالزهدحولخاطةآراءنشرتالتي،المحرفةوالديانات

بعضوغالى(والشهودالوجورووحدةوالارجاءالجبرمفاهيمالمسلمينصفوففيفشاعت

أزمةإلىالامخرافاتهذهومخولت،(؟)والعقلالثرعحدودمخطواحتىالمفاهمهذهفيالناس

كانتالتيالخطيرةالتحدياتعنوشغلتها،عقولهاعلىوسيطرتالأمةمستوىعلاعتقادية

هذا.يومناحتىفهنعانينزاللاخطيرمرضإلىومخولت،والخارجالداخلفيتواجهها

بتفاوتالصوفيةمنمواقفهف!فاوتت،بموضوعيةالأزمةتلكتييةابنواجهفقدهذاومع

عها.البعدأوالسنةمنوالقرب،ضعفهاأوالبدعةنأصيلمنيراهمامجسبالموفيةالطرق

.36،422ص،1اج،وانهايةابمايةبمرابن(1)
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فرقةأوطائفةفكرفيالانحرافيكثفوحين،البدعيوالتصوفالسنيالتموفبينيفرقفهو

لمالجهميةأوالثعةأواقصوفةنقدفإذا،التعصيحعنويتعدوتخصيصهتشخيصهمجاولفإنه

معينة،مقولاتلهاالتيالفكرلةالقياداتمنمجموعةويختار،غلاتهميهاجمولكنه،يعمم

عنتورعآ،ذاتهاالمقالةإلى،الخروجأوالبدعةأوالكفرينسبالغالبوفي.فكرهمبناءفيأثرت

فيالأمةوحدةعلىمجافظأنمجاولهذافيوكان.المسلمينمنمعينلأحدنبتهفيالوقوع

الفكرساحةدخلتالتيالمقالاتتلكعنالناجمالاختلافظروفويبين(العرلفةقاعدنها

،والفلالالكفرإلىنستهمفيالتعميمسبيليسلكفلم،(1)وانحرافاتأخطاءنتيجةالإسلامي

منوالسنةالقرآننهجعلىاستقامواومنالأوائلالزهدروادمجترمنراهولهذا.بينهميسؤولم

عندهمالتصوفلأن؟الكيلانيالقادروعبدالبغداديوالجنيدأدهمبنلههابراهيمالففيلأثال

ولكه،وتعالىسبحانهدئهالنيةوخلوصالنفستطهرغايتهاسليموقصدقولممنهجعلىكان

الأخطار،مواجهةمنوانسحبواالأوائلنهجبدلواالذينالصويخةقأخريمعيتسامحلا

علىوالعمل(الكراماتزعممخت،ويغنونويرقصونيأكلونخاصةزوايافيليتجمعوا

.المقدسالعالمعنالإنسانحجبتالتيالإنسانيالحسحجباختراق

والخرافيونوالعوامالأدعياءبهألحقمماالإسلامتنقيةإلىالإصلاحيةاهتماماتهوجهولهذا

عبارةالكيرونطةحتى،وقوتهوبهاءهرونقهأضاعتاليوالضلالاتوالأوهامالبدعمن

وحرمان،بطالةوخلوات،مبتدعةوأورادأأذكارأظنوهكما،وتمائموطبولوحلقاتطرقعن

.(2)العملمعهيفيدلاالذيوالتواكلللجبرواستسلامالدنياطيباتمن

المصطلح:)مملاميةعلىوتركيز.اليونانأساليبعلىالقرآنأعماليبترجيحه-ب

،(3)المسلمينفكرأصابقدداءرآهماوقد،جيدأوعرفهماوالمنطقالفلسفةتيميةابندرس

قبولفيالبتقبلالإسلاميةللمعانيوالمتكلمينالفلاسفةمصطلحاتبإخضاعوطالب

اليونانبألفاظعنهاالتعبيرمنأولىالقرآنبعباراتالإيمانحقائقعنالتعبيرلأن،استخدامها

تراثمعللنعاملمهمةوقواعدضوابطوضعوقد،والزاعوالاشتباهبالإجمالتتسمالتي

.46ص،المعرلة!اصلايةتيميةابنجابر.طه،العلوانى(1)

.7ص،البودية.نبةابنوانظر.17عى،والحلقالحقبنالوا!ة(2)

.57ص،انطقنفض.نبصبةابن(3)
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التيوالممطلحاتالألفاظفيهاوعارض،والقيز)؟(الخصوصيةعلىفيهاركز،الأخرىالأمم

حججأنوبئن.صحيحةإسلاميةمدلولاتتعطيلالأفها؟الكلاموعلماءالفلاسفةاستخدمها

عليها.الناسفطرالتيللفطرةوفقألناسمفهومةميسرةوأدلتهالقرآن

أدلةأنهاويرونالقرآنأدلةإلىيلتفتونلاالفلاسفةرأىأنه،قيميةابنفيأثرماأشدولعل

ودلائل،مساثا!القرآنأنلهمفبثين،الدينعقائدلفهمتطعيةبراهينوليست،إخباريةخطابية

الإشدلال)2(،ومناهجوالحوارالجدلوآساليبالمظقيةوالبراهينالعقليةبالحججمليءوأنه

نأقبلوالتقسيموالسبروالعاموالخاصوالعللالقياسعرفواعليهماللهرضوانالصحابةوأن

شرلعةوأن،العقيدةلطالبالتامةالكفايةفيهماوالسنةالكتابأنوبثن،اليونانفطقيرفوا

فييرجعونلاالذينوحارب،شيءبكلجاءتالنبوةوأن،عداهاعمابذاقهاغنيةكاملةالله

وشتبرونها،والمتكلمينالفلاسفةكتبمنعقائدهموياخذونوالسنةالقرآنإلىالعفيدةأمر

أنهاكما،والسنةالقرآنروحعنبعيدةجافةكتبوهي،العلملطلابودشورآللايمانمدخلأ

يكسبولاعليلأيشفيولاغليلأيرويمافيهاليس،الخلافومسائلبالجدلياتمحشوةكتب

وطمأينة)3(.إيمانأالقلب

والتياراتالفلسفيةالمصطلحاتمنالعقيدةتطهيرفيالعلميةانجازاتهيمثلماأهمولعل

والبغداديةواليهلانيةوالواسطيةالحمويةوالرسالةالتدميرلةوالرسالةالأعبهانيةشرح:الكلامية

لأزهرلة.وا

والب!ع:الثركلمظاهرومحارشهالخ!و6لبمنللتوحيدتنقيته-ج

وضلوا،التوحيدهذاعنالناسامخرتأنصادفتييةابنفيهعاشالذيالعصروفي

الأولياءأضرحةوتعظيحالبدعيةالقبورزيارةفانتشرت،العبادةمعانيوشوهواالصراط

للتبركالرحالإليهاتثدومزاراتومساجدومشاهدمقاماتالعوامواتخذها،والصالحين

النذورلهاوتقدم،والشفاعةوالدعاءالحوائجمنهاويطلبالشدائدفيبهاوشتغاث،والتعسح

ال!ثرك)"(.مظاهرمنذلكيخرإلى،والأموالوالبخوروالصموعوالزيوتوالقرابين

هـ.1393،الملصيةالكبدارطبة:يروت،54-)4عى،رالايمانالملمأهلجواب.ييةابن(1)

ص.هه،؟ج،انقوللصحيحالممقولعريحموالقة.نبمبةابن(2)

.89ص،المعرفيانهجتكامل.إبراهم،ال!يلي(3)

.031ص،\جبالمتبرروالاشنجادالقبررفلهارةرعالة،الرصلأللمجموعةانظر(4)
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هذهونبذ،الخالصالتوحيدإلىالمسلصينداعيأالرسائلمنريث!كلافالف،أمرهمفهاله

القائمالاعقادفيالسلفبمذهبونارى،بالدينألصقتالتيوالقلاداتوالبدعالامخرافات

بالشفاعةالمتعلقةالمسائلمنكثبرأووضح،والمفاتوالأسماءوالرلوليةالألوهيةتوحيدعلى

منمجملونلاوالأئمةوالأولياءالأنبياءأنوبتن،والبدعيةالمروعةالقبوروزيارةوالتوسل

ينبغيلاتعالىالدإلىالتوسلوأن،سعىماإلال!نسانليسوأن،شيئآبهمالمتوسلينخطايا

.(1)هبالتوسلاللهشرعبماإلايكونأن

االمجالهذافيواضحأمثلأتقدم"والوسيلةالتوسلفيجليلة*قاعدةالمسماهرسالتهولعل

التوحيدإلىرعوتهفيآرائهعنوتبينالشركيةللمظاهرمحاريتهفيجهودهعنوتكشف

.(2)الخالص

:والبراءالولاءمفاهيمعلىوتركيز.،التبعيةمنولمحذيرهالثقافيالاسعلالالىدعوته:ثانيأ

أبلغطياتهفييحمل"الجحيمأصحابلمخالفةالمستقيمالصراط"اقتضاءتيميةابنكنابإن

علىويؤكد،ثقافاتمنيخصهافيعاغيرهاتقيدمنالإسلاميةتحذيرالأمةفيوأقواهاالدلالات

إلىالكتابهذافيينبهناكما،الأمممنغيرهاعنالأخلاقيوتمئزهاوشريعتهابعقائدهاالتزامها

ومنابعهاالأصيلةمجذورهالارتباطهاوفقأالإسلاميةالحضارةاستمرارأصولمنجوهريأصل

التميزإلىدعوةمجملهفيوالكتاب.الأولىالعصورفيبهاوازدهرتانطلقتالتيالصافية

وتميزها.الإسلاميةالأمةأصالةعلىوالمحافظةالأخلاقي

والتبعيةالتقليدبتركالآمرة،النبولةوالأحاديثالقرآنيةالآياتفيهتيميةابناستقرأوقد

بالثقافاتالتأثروعدم،الإسلاميةوالثوابتالأصالةعلىبالمحافظةوالآمرة،بالأغياروالتثبه

الضالة.المنحرفة

جميعلأن،للصسلمينأصلحأمورهمعامةفيالأغيارمخالفةأن،النهايةفيواستخلص

مخالفتهمأنعلىيدلماالآياتمنهناكوكذلك،ذلكعلىدالة-يقولكما-الآيات

بعدما.وما،27ص،والوجلةالتوكلفيجلبلةقاعدة.نجبةا*بئ(1)

كذلك:انظرو،الربوبيةوتوجدالألويةتوجد،02ص،\ج،القاوى.تييةابنراجع(2)

والحلق.الحقبينالواسطة.ييةابن-
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مروعةمخالفتهمفإن،غيرهامنالوجوبدلالةعلىرظ!لا*وبصرفالقولإلىوييتهي.واجبة
.(؟)الجملةفي

قدالهيأساليبأنوذكر،القضيةهذهلتأكيدكابهفيوالسنةالكت!ابأدلةمنكثيرأأوردوقد

والاغترارمهمبالتحذيروتارة،تقليدهمأوطاعتهمأوتبعيقمعنبالنهيفتارة،تعددت

ومنمنهمالمزفينتنفرالنيخصالهمبذكروتارة،وأخلاقهمبسلوكهمالتأثرأو،بآرائهم

انيهتاقيأوئواائذينيمنفيىلقأئطيغواإنآئواائذينإلقا)يا:تمالىقولهذلكومن،تجعيقم

نأؤاختزفنمأفؤاةفنمتئبغ)ؤلا:تعالىوقال.(001:عمرانلألكايخيىفئ،إيمايخكنمتغذيززوكنم

تجاةفئمقاتغدمجنؤاختتفواتقرفواكائذينتكوئوا)ؤلا؟تعالىوقال.(94:)المائدةيقئوك،

باليهود")2(.تشبهوا"ولا:!حوقال.(501:عمرانائيتاث،3ال

أمورفيتعلقعنهاالنهيورد،كثبرةأخرىةيل!يصفتأحكامإلىالمطهرةالةأشارتوقد

النيالسلوكوأنماط،والحرامالحلالوأحكام،والأعيار،والعارات،والشعائرالعبادات

تتضمنهلما.زلكوغيروالقاليدوالعاداتواللباسوالاجتماعالزواجفيالمسلمينغيريمارسها

لذكرها)3(.المقاميتسعلاالذي،المسلموالمجتمع،الإسلاميةوالأخلاقالعقيدةعلىخطورةمن

يحدثهوما،الأخرىللأممالثقافيوالتقليدالتثبهعنالناجمةالآثارتيميةابنالشيخومجلل

اللهمنهجعنالبعدثم،والانهزاميةبالضعفالشعورمنالمسلمةالأمةشخصيةفي،خللمن

إلىوتدعونا،بقلوبهمقلونجاوائتلافمحبتهمتورثمتابعتهم"إن:فيقوللهثأشيئأوشرعه

.(ا"أخرىأمورفيموافقتهم

فييجدثلأالعلمأهللثياباللابس"فإن:فيقولومحسوسمجربهوبماذلكعلىويشدل

التخلقمننوعأنفسهفييجدالمقاتلةالجندلثيابواللابس،إليهمالانضماممننوعآنفسه

تعالىاللهطاعةأنوكما.(5)آ"مانعذلكمنيمنعهأنإلا،لذلكمقضيأطبعهويصير،بأخلاقهم

بعدما.وما؟7،؟3ص،الججمأعحابلمخالفةالمتيمالعراطاقتفاء.نبةابن(1)

.ناذ!سالابابفيروا.،لهاودايفن.داودابو(2)

.13عى!المنبمالصراطاقفاء.نببةابن(3)

.76ص،الابقالمرجع(،)

.11ص،الابقالمرجع(5)
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ونورأالنفسوسعادةالصدرفيانشراحأتورثنواهيهعنوالانتهاءلأوامرهوالخضوعوعبادته

القلبوظلمةالنفسكآبةتورثالأغياروتقليدالمعاميفإنذلكمنوبالضد،القلبفي

الاستقامة.عنوالبعد،والفيقوالحزنالغموتسبب

تيمية:ابنعندالتغييروسننالاجتماعيةالمنهجية:ثالثأ

الذيالاجتماعيالواقععنبعيدأالمعرفيونهجهالإصلاحيتيميةابنمشروعيكنلم

إلىذلكتجاوزبل،فحسبالظريالفكريالنطاقعلىيقتصرفلم،المسلمةالأمةإليهانتهت

ضياعمنإليهصارواماإلىبالمسلمينانتهتالتيالأسبابدراسةحاولإذ؟الميدانيةالممارسة

إلىفتنبهواهانتهم.رقابهممنالقزاةوتمكين،عليهمالأمموتداعيوخذلانوتجزئةوتفرق

والأسباب،الكرلمالقرآنإليهاأشارالتيالاتجماعيالتغييروقواعدالرلانيةالسننموضوع

وانهوضالاستقامةفيالمعادلةطرفيتشكلأنهاوبثن.وخذلانهمالشعوبانتصارفيالمطردة

توفقهمأووحضورهموشهودهمالأممفاعليةعلىومؤشرأواضحأومنهجأ،الصاعوالعمل

والعقابالثوابحيثمنالأمملتقودمميزانأنهاإلىأشاركما،التاريخمنواستقالتهم

كيرأنربط.(!)وموضوعيةبحيادجميعأالأممعلىتجريعامةقواعدأنهاوبئناوالتأخروالتقدم

منيسببهوما،الدينعنوالانحرافوالمعاصيالذنوببشيوعوالنفسيةالاجتماعيةالظواهرمن

إلىالتدينوانحسار،الاتجماعيالعاقمنيورثهوما،وعزيمتهاالأمةلروحوامخلالضعف

بموافقةإلايتحققلاوصلاحهاالأمةاشقامةأنوبين،والفاعليةالتأثيرعنبعيدةسلبيةمجالات

ومنتدينبلاففهمندائمأكانالمسلعينأصابماوأن،والسنةبالكتابوالانضباطالريعة

.(2)هقفبلاتدين

الشرعيةالتكاليففيالتقصيرعلىالربانيةالعقوبةقبيلمنهوالعدوتسيطأنورأى

.(3)الإسلام!ثرائعمنوالانلاخ

التغيير"قواعدعنممتازةعلميةمضامينالكريمالقرآنفيالسنةعنلهرسالةفيأوردوقد

مفهومعنتحدثكما،واتمثلوالتحليلبالدراسةجديرةوهي.*البشريالاجتماعبهايمرالتي

.ههص"الرصلأللجامع.نجيةابن(1)

.77ص،الفرفانرطلة.البهرىالرولكلمجموعةنببة.ابن(2)

.58-05ص،الر!لجامع.نبمبةابن(3)
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وأمراضالتاريخدراسةفيالكردمالقرآنمنهجيةعنفيهاوكشف،وخصائصهاالرلانيةالسنن

التيللعللالدواءومعرفةالداءوقشخيص،وموقهممصارعهموأسبابوالحضاراتالأمم

بهم.فتكت

منل!فادةاللهأوجدهاالتيالطبيعيةللقوانينالخضوعضرورةإلىآخرجانبمنألمحوقد

الدارلن،فيالسعادةلتحقيقالإلهيةوالقوانينال!تشرلعيةللشنالخفهموعويجب،الكونيةسننه

الهادية.اتثريعيةالننفكذلك،منهاالإفادةالناستحرمالطبيعيةالسننمخالفةأنفكما

وحاولوا،اللهأنزلمابعضوتجاهلواالهدىسننتركوالماالمسلمونبهأصيبماوهذا

والسلوكية،الفكرلةوشهواتهمأهواءهمليرضواوتاويلهاومخريفهااتثريعيةبالنصوصالعبث

أدىوماوالاختلافالوهنبمرضوأصيبوا،والبغضاءالعداوةبينهمووقعتدولتهمفضعفت

بعضهممعاداةعلىحملهمحتىالعلماءنفوسمنونمكنت،مذهبيةوعصبيةتناحرمنإليه

العاقظهر*فلما:بقولهتيميةابنيشيرالمعنىهذاوالى،سبحانهاللهنصرةفحرموابعضأ..

الثامإلىفخرجت،الأعداءعليهمسلطت،!الرسوللدينالمخالفوالفجوروالبدع

أواخرفيالمقدسبيتأخذواأنإلىشيءبعدشيثأالثاميةالثغوروأخذوامرةبعدمرةوالجقلرة

والمنافقينالكفاربينحالباسوأالشاموكان،دمشقحاصروابمدةهذاوبعد،الرابعةالماثة

.(1)"والملاحدة

وامخراففسادمنالظاهرةهذهإليهأدتوماالاختلافبخطرتيميةابنالإمام!ثروقد

والثقافةالواحدالإسلامإطارفيالمسلمينتوحيدضرورةرأيهبثاقبفرأى،ومخزئةوفرقة

نبيه،وسنةاللهكابومنارهاالثقافةهذهأساسيكونأنعلى،الجاممةالموحدةالإسلامية

مشروعهعنتكشفان،و"الشن"،*الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبين"الفرقانرساليتهولعل

إليه.يسعىكانالذيالاجتماعيالتغييرفيالإصلاحي

:الترلويالفكرتأصيلفيداسهاماتهجهوده:رابعأ

ليرليةالتاريخيةالأصولفيرئيسأمكانأتيميةابنوبلورهاأصئلهااليوالمبادئالأفكارمختل

رئيسين:موضوعينعلىتركيزهذلكومن،المسلمينعند

.138ص،النرقانرسالة،الكبرىالرصلاللبحموعة.تييةابن(1)
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.والإيمانالعلمبينالربط:الأول-

العقل.ترليةجانبإلىالإرادةتربية:الثاني-

،التخصصاتجميعفيالعالميالترلويالفكررجالاهتماممدارالآنهماالميدانانوهذان

الترليةفغاية.والشةبالقرآنواعالتزاممنوالأفكارالموضوعاتهذهجميعفيانطلقولقد

أساسهوبهوالعملالنافعفالعلم،العلمبهذاوالعملالافعالعلم،يصيةابنعندوفلسفتها

والاستقرار.والعمارالبقاءويخحهاالراشدةالحياةيقيمالذيوهو،الفاضلةالحياة

توحيدنوعانوهو،الرليةفلسفةحولهتدورالذيالمحورهوتيميةابنعندوالتوحيد

الألوهية،وتوحيد.عامةوالعوالمللانسانالحقيقيالمرلهيهواللهبأنالاعتقادوهو،الربولية

والطاعة.والشكروالمحبةبالعبادةاللهإفرادوهو

التدينعلىمفطورنظرهفيوالإنسان،جلالهجلاللههوتيميةابنعدالرليةومصدر

ولكن،حياتهوصلاحوسعادتهقوتهمصدربالثهوالإيمان،وعبادتهاللهطاعةإلىوالحاجة

كانتولذلك،وتعليمهاوتربيتهاتوجيههاإلىفيحت!اج،وحدهالفطرةهذهيشهدلاالإنسان

الضرر)1(.عنهويدفعالععلهيجلببماالإنسانتبصيرهدفهاتربيةفالرسالة.والرسلالرسالات

قكفيلاالعينأنفكما،يكفيلاوحدهالعقلعلىوالاعتماد،الرسالةعنغىللعقلوليس

لاالعقلفكذلك،النهارفيالشمسكنورأمامهانورظهورإلىمختاجوانماللأبصاروحدها

.(2)الرسالةشمىعليهطلعتإذاإلايقدي

بمعناهادثهالعبادةبتحقيقإلاوجمالهاكعالهاتبلخلاالإنسانترليةأنتيميةابنويرى

والفيموالأعمالالمققداتمنويرضاهاللهيحبهمالكلجامعاسمالعبادةلأن،الصحيح

تسعىأنيجبالذيالهدفهوللعبادةال!ئاملالمفهوموهذا،الاجتماعيةوالعلاقاتوالعادات

التردية.إليه

الدينيةالعبادةأما."كونية*عبادةو*دينية"عبادة:فرعانالعبادةأنتييةابنويضيف

للعبادةيكونوبذلك.والجماعاتبالأفرادوعلاقاتهبالخالقالمسلمعلاقةتنظيمفموضوعها

اتصوف.كاب،؟1مجلدوانظر.99ص،91مجلد،القارى.تيةابن(؟)

.339-338ص،3بحلد،اللفاعادمجول،القاوى،تجيةابن(2)
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الفردتربيةيجب*الدينية*العبادةهذهولتحقيق.اجتماعيومظهر،تعبديمظهر:مظهرانالدينية

الديية)1(.العلومميدانهووهذا،الآخرلنمعوعلاقاته،بالخالقعلاقاتهتنظيمعلى

وتصرفهوتدبيرهلسننهوخضوعهالنهكلهاالأشاءقنوتفمعناها"الكونية"العبادةوأما

صامتها،وظواهرهاعاعرها؟الطبيعيةالكاثناتتنظمالتيوقوانينهسننهمعالإنسانوانسجام

اللهومعادلاتاللهسننالمتعلمتعجيقتضيالكونيةالعبارةومخقيقوحئها.جامدها،ومتحركها

فيواستخدامهامعهاالتعاملوعلىقوانينهااكتشافعلىوتدريبه،نجاالمحيطةالكونيةوأسراره

وصلاحها،الأرضعمارةفيواستغلالها،الحياةمجالاتشتىفيوالعمليةالعلميةالتطيقات

.(2)الطبيعيةالعلومميدانهووهذا

اللهأمرلماطبقأويعملومجسيفكرإنسانأغرجأنتيميةابنعندالإسلاميةالترليةوخلاصة

فيالرسولمقاصدوتفهم،ورسالتهاوجودهامقصدتي،للناسأمةيخرمخرجوأن،ورسوله

المسلمبن)3(.جماعةعلىونحرص،كلامهوسائرونهبهأمره

غيرترليةفيهون،ةمل!ملاالأمةبناءدونالمسلمالفردإعدارعلىنظرهفيالترليةاقتصرتفإزا

التيللصورةطبقأ،الأمةأفرادبينالاجتماعيةالعلاقاتشبكةبناءعلىحرصولذلك،مثمرة

داخليأ،وماديأ)معنولأالمسلمةالأمةواعداد،المنشودالإسلاميللمجتمعوالشةالقرآنحددها

منوالفيمالعقيدةعنموحدكاملبتصورالمتعلمينتزويدالمعنويالمظهرويعنيوخارجيأ(.

تطبيقيعنيالماديالمظهروتحقيق(4الصاالسلفوتطيقاتوالسنةالقرآن:الأوليةمصادرها

لهمستقلأاجتصاعيأكيانألقيامجميهاتآلف،الحياةمظاهركلفيروحهاوسريانالإسلامتعاليم

.(،)الخاصةسماته

الجهادية:وقيادتهالصياسيةاصلاحاته.خامأ

سليحتصوربناء؟فيممثلة،(5)ثلاثةأمورعلىالسياسيالإووحمجالفيتييةابنركز

الأخطارلمواجهةوالمقاومةالجهادروحوبعث،قولةحكومةوإقامة،الإسلاميللحكم

الخارجية.

اعلاممن(؟)

نجمبة.ابن(2)

تيية.ابن(3)

نجبة.ابن(1)

اعلاممن(5)

.2ههص،3ج،الخبجلدولالربةمكت.اكهـصلاميةةي!لاالترية

.؟55-9،1!ص،01مجلد،اللوكعلم!القاوى

.21-1.ص،الجحيماصحابمخالغةالمسنيمالعراطاقضاء

.905ص،01مجلد،اللوكعلم،القارى

،052عر،3ج،الاصلايمةالعر!ةالركة
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نثاطاتهوأوجهكتاباتهعنفضلأ*الإسلامفي*الحسبةو"الرعية+السياسةكابويتضمن

ويمكنالإسلاميللحكمالسليمالتصوربناءفيآرائهوخلاصة،الأمورهذهتفاصيل،الأخرى

يلي:فيماإجمالها

وحدةيكفلالذيهوبهفالاعتصام،شرائعهوقطبيقالإسلامبدينالتمسكإلىدعوته-أ

وقوقهم.المسلمين

الفرديبالمجهوديتحققلا،والمنكراتالفسادعلىوالقضاءشعائره!احياءالدينإقامة-ب

وتطبيقالمنكرعنوالنهـيبالصروفبالأمرالسلطانقيامإليهيضافأنبدلابل،وحده

.بالقرآنيزعلامابالسلطانيزعاللهلأن،والعدلالأمنلإشاعة،الرعيةالعقويات

تكونأنيجب!انما،فحسبقويةفيهاوالإدارةالإسلامةالدولةنكونأنيكفيلا-ج

فالدين.4الصاالسلفطبقهاوكما،والسنةالقرآنفيالواردةالأصولمعأيضأمشجمة

ودون،للخطرالدينيتعرضالدولةقوةغيرومن،بينهماالفصليمكنلاوالدولة

ظالمة.مؤسسةإلىالدولةتنقلبةعل!شلادعائم

العدلولتحقيق،العامةوالواجباتالحقوقفيبينهموالتسويةبالقسطالناسبينالحكم-د

.والتقوىالصدقباهلوالقضاءالخاعةالولايةأمورفيالاستعانةمنبدلا

منثغرفيالرلاطأنتيميةابنيرىكانفقد،أعدائهوجهادالإسلاميضةعلىالمحافظةهـ-

المساجدبأحدالمجاورةمنأفضلأنهكما،الجنةلأبوابالطرقأقربالملمينثغور

.(1)الجياعدعممنأولىالجهاددعمأنيرىوكان،الثلاثة

أسراءإقناعمحاولاتهمثلتهفقد،تيميةابنعندالاسيالإصلاحفيالثانيالجانبأما

الهدفهذاسبيلوفي،بناؤهايجبالتيالقويةالحكومةحولومشروعاتهبأفكارهالمماليك

هـ(172)تالمضوريتوغامثلمغبعددوصلاتهالمماليكبأمراءتيميةابنعلاقاتكانت

واليرسلانوالأميرمصر.فيالسلطاننائبهـ(731)تالناصريوأدغوت.دمثقحاكم

.قلاوونابنوالسلطان،عيسىبنمهناالدينحاموالأمير،حلب

،28مجلد،الرعةابتفصل،الفتاوىمجموع.نجبةابنوانظر.م؟009،الفاهرة،1،9هعى،الاصلامفىالحة(؟)

.31،-331ص،9ج،الفتاوىوانعلر.4،2ص
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المسلمينالملوكمنيخرهمتجاوزتبل،والثامبمصرالأمرولاةعلىنصائحهتقتصرولم

علىوالمحافظةالعدلعلىبحضهمهؤلاءإلىرسائلهتوجيهعلىحريصأكانإذ؟وأمرائهم

.الأرضفياللهشرائعوإقامة،الحقكلمةعلىوتوحيدهم،المسلمينمماع

ينازعأنالسلاطينمعوالخلافاتالعلاقاتهذهمنغرضهيكنلمتيميةابنأنالموكدومن

طموحاتمنزلكغيرأوالملكفييطمعكانأنهمنالبععن!إليهنسبهوما،أهلهالأمر

نظر،فيهكلامفهذا،وغيرهالموحديتومرتابنومدحبذكريلهثكانوأنه،يثخصية

رسائلهفيتومرتابنإليهادعاالتيالمبادئمنتثددأموقفألهأنعلمنهاإذاخصوصأ

حتى،ومشكلاتهاأمراضهامنالمملوكيةالدولةلتخليصيسعىكانولكنه،وغيرها!كالمرشدة

رجللاملةرجلأنا"يعظمهلمنيقولكانولهذا،وقوتهالإسلاممجدسابقإعادةمنتتمكن

.(؟)،،دولة

وتعبئةالخارجيةالأخطارمقاومةفيمشاركتهفكان،تيميةابنبرنامجمنالالثالأمرأما

المجهقلنالغزاةلمواجهةالاستعدادعلىالأمرولاةومجثبالجهادبنفسهيقومفكانالجهاد.روح

اللازمة.بالعدة

زحفيزحفونوكانوا.م0013هـ-007سنةالثامبلادإلىالمتوخينرا!لاجاءولما

الشامإلىزحفواثم،خليفتهااول!تقوبغدادفدمروا،والخوفالرعبشائعاتتسبقهمالموت

الضرأنالناسظنوقد،المسلمينأعماقفيالنفسيةالنريمةوتغلغلت،دمشقحاصرواحتى

همميشحنتيعيةابنفكان،عنهمالدفاععنمخلىقدبجثهالسلطانوأن،ممكنغيرعليهم

التتارخطراشتدادرأىولما،الناسصدورتطمئنالتيالقاوىويصدر،جهادهمعلىالناس

التتار،حربعلىورجالهقلاوونبنمحمدالسلطانوحرض،مصرإلىسوريامنسافر

الشامعنأعرضتمكنتم*إن:تالهمازلكومن،شديدةبعباراتالامبلارعنوالدفاع

والذبأهلهونصرةالشامعنتخليتم*إن:فيهموقال.(2)*ويحميهيحوولسلطانألهأقمناوحماية

)ىان(3):تعالىتولهونلا،سواكمبكمويستبدلغيركمينصرهممنلهميقيماللهفإن،عنهم

.(38:)محمدأمئاتكنم!يكوئوالالئمغيركنمقؤمأي!تندذتتؤئؤا

.،76ص،\ج،القارىمجموع.تييةابنوانظر.71ص،الاطع،لبلرالوكافى(؟)

.\اص"،ج.وانهايةابدايةفي.ابن(2)

.296ص،2ج،الخابلةلجقاتعلىالذيل.رجبابن(3)
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سياسيأأوواعظأبوصفهالجهادفيمشاركهتكنولم،الجهادفيتيميةابنشاركولقد

مرجصركةفياشتركفقدوالنفص.والقلموالسيفبالسلاحكانجهادهإنبل.(\"فحسب

الله،طاعةفيأخلصواإذااللهلصرةاستحقاقهملهمويوكدبحرضهمالجنودبينوانطلقالصفر

صركةفيالحالهوكماللمسلعين)2(.النصرتمحتىالتتارضدشديدأقتالأمعهميقاتلانطلقثم

؟كسروانجبلفيالإسماعيليةضدالحملةفيهـشارك470عاموفيهـ،702عامشقحب

.(3)والمغولالصليبينمعيتعاونونكانواإذ

إلىونبه،الاقتتالإزاءاتخاذهالأمةعلىينبغيالذيوالموقفالجهادموضوععلىركزولقد

به،اللهأمرناالذيالمعروفأعظممنهوبالجهادواتمامهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأن

.(")وأحكامهذلكدراجاتفيالقولفضلوقد

والاجتهاد:الفقهفيالتجديديمنهجه:صادسأ

بتفسيرعالمأكانإذ؟أوجههااخلافعلىالاجتهادشروطتيميةابنالإمامفياجتمعتلقد

مدركأ،والاختلافالإجماعبمواضععارفأ،السلفبآثارمحيطأ،!رسولهوسنةاللهكتاب

.(5)الأقوالبينالترجيحوعلىالصوصمنالمعانياستنباطعلىمقتدرأ،الصحيحللقياس

مجردةقواعدعندهالفقهيالاجتهاديكنفلم،سبقهممنوكثيرعصرهعلماءعنتميزولقد

محلعندهالواقعفكان،يمدانيفقهصاحبكانوإنما،الواقععنبعيدةميكانيكيةومقايسات

الفقهي.النظراختبار

ودرءالريعةمقاعدتحقيق،واجتهاراتهواختياراتهالإمامهذافقهفيالبارزةالسمةوكانت

يساعدوماالمسلمينوحدةعلىوالحرص،الناسعنالحرجورفعالمصالحوجلبالمفاسد

الحفاظفيالسلفمنهجاقتفاءببنبالجمعواجتهادهفقههثمئزولقد.والهدىالخيرعلىاجتماعهم

مثزكما،المتغيرةالإسلاميةالمجتمعاتظروفتقتضيهالذيوالتجديد(الإسلاميةالأصولعلى

منفبرهن.المتجددةالحاجاتتقتضيهااليالمرسلة4والمصاتحاربأنيجبالتيالبدعةبين

.27ص،قيبةابننهجفيالاصلامفرانع.فري،لاوست(؟)

.23ص،41خ،وانهايةالبدايةيمرابن(2)

.89ص،1اخ،الابقالمرجع(3)

نيبة.اينالاروميخخفاقبلىاللرلةالمفؤوراجع،انكرعنوانىبالمعروفالأمررطلة.نجبة7تاانظر(1)

العربي.الفكردار:الفاهرة،الففهبةأرافى.،وعرهحب!لههتييةابنمحمد.،زهرةالو(5)
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التطورلمواكبةوحيويتهوكفايتهالإسلاميالفقهيالنظامكفاءةمدىعلىهذهمنهجيتهخلال

.(1)عصرهفيالمستجدةوالقضاياالحضاري

ومتابقه،الميدمانيةوخبرتهبالواقعوفقههالمعرفيلمنهجهمتميزةثمرة6لهاجقادجاءتولقد

حيلألهمنالأخيرةالنينفيكانوقد.للناسوالنفسيةالاجتماعيةللحالةوصرفته،عصرهلأحداث

خاصةواجقاداتكثيرةفقهيةاختياراتلهفكانت،رجحانهعلىعندهالدللقامبماإلايفتيلا

الدالةالشرعيةالأدلةأوضحوقدلذكرها.المجاليتىولا.الأريعةالأئمةعنالمشهورفيهاخالف

الاجقادات)2(.هذهمنكلفيإليهذهبعلى

منالمشهورخالفأوالفقهأئمةمنغيرهمخالفأبهاتفردالتيآرائةجملةعلىالملاحظومن

فيولافقههفيلامقلدأيميةابنيكنلمهذاومعفيه.لهسلفلاقولأيقوللاإنه،أقوالهم

منعصرهفيمعهودأكانلماخلافأ،شؤونهمنشأنأيفيولا،نقدهولامعاداتهولاموالاته

لتكري!،الرسميالمستوىعلىالسلاطينفقهاءيقوده،فكريوتحيزمذهبيوتعصبتامتقليد

واللطان.القرآنافتراقظلفي،العليدعقلية

ذلكفيالفقهيالفكرإلىتسربالذيالجمورمحاربةأرادهذابمنهجهتيميةابنأنريبولا

ومقاعدهاالشرلعةوروحالحياةمستجداتبينللملاثمةالاجتهادباببفتحوالمناداة،العصر

يغلقأنالاقباعطرقمنالأئمةلأتوالالتعصبكادأنبعد،لذلكالاستعدادنفسهفيأنسلمن

واحد.كلوجهفيالاجتهاد

شجاعةتماثلنادرةبشجاعةالحواجزتلكواختراق،كلهذلكتجاوزقيميةابناستطاعولقد

بنأحمدالإماموشجاعة،المكرهطلاقوقوععدمفتوىوخاصةفتاواهفيأفسبنمالكالإمام

.القرآنبخلقالقولورفضنفيعلىالثباتفيحنبل

،92ص.الإروميللفكرالعالميالمعهد،المرفيانهجقكامل.إبرابم،الفضلي(1)

،29،12مجلد،القاوىمحموع.نييةابن(2)
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الخامس:الفصل

تيميةابنالإسلامشيخعندالاقتصاديالفقه

العمايد.*محمد

تيمية:ابنفقهفيالاقتصاديةالمضكلة:الأولالمبحث

ولكن،الحاليبثكلهاوبرزتتبلورتقدالحديثبمفهومهاالاقتصاديةالمثكلةتكنلم

نأيمكن،اقتصاديةمدلولاتلهاالتيالنصوصبعضيجدالفقهفيتيميةابنكتبهلماالمتتغ

:الصوصهذهومن،الاقتصاريةللمشكلةعاماتصورامنهايستخلص

نفوسفيأودعهاوتعالىسبحانهاللهأنمبيا()الرغباتالحاجاتعنالإسلامشيختحدث-1

صفاتمنأنيبينوكذلك،(1)"القلوبفيالرغباتمجعلتمالى+والله:فيقولالبثر،

منوأتوىجداضروريبعفهاوأن،فيهاتؤثرمرثراتولهاوتظورتتغيرأنهاالحاجات

بكثرةمختلففإنها،واتنوعالاختلافكثيرةالناسنرغبةذلكعرف"إذا:فيقول،بعض

وقفتهم(الطلابوبكثرة،الكئرةعندفيهيرغبمالافيهيرغبققتهفعند،وقفتهالمطلوب

وقوتهاوكثرتهاالحاجةقلةوبحسبطالبوهتلمابخلافثمنهيرتفعطالبوهكثرفإنما

وضعفها+)2(.

هو!"فإنه:فيقولوخبائثطيباتإلىالحاجاتتقسيمإلىتيميةابنيتطرقوكذلك-2

كلوحليمطيبكلوأحلمنكركلعنونهىمعروفبكللسانهعلىاللهأمرالذي

الدينفينفعهامدىوهووالخبائثالطيباتفيضابطأ،اللهرحهه،ويضع(3""خبيث

مه،كالة+!ء4!لأ،كةا6.!م+الالكزونيالبرسد،الأرديخةلإذاعةافيبرامجومذيعونتي،الإصلاميلاقعادااتاذ

محمد.افيوساعد.،ابخليالجديالعاعميقاسمبنمحمدبنالرحمنعدوترتجبجى،الفتاوى.تييةابن(1)

لئلونالعامةالرناسةإشراتسعور.آلالعقنرعدبنفهدالملكالرلفبنالحرمينخارمبامرطغ(ت.ر)(ط.د)

.523عى8جالحدثةالنضةمكتة:مكة.الرلفينالحرمين

.524-523ص،29ج،القاوىتية.ابن(2)

.38صوالنئر،للطباعةالفكردار:يروت(()ر.تط.ر)الاصلام.فىالحة.تجبةابن(3)
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(1)

(2)

(3)

(1)

(5)

(6)

(7)

نافعاكانمااللهأحلهاالتيالطيبات:العلماء)1(جمهور"وقال:فيقول،بهوضررها

العسيلائمماعلىتطلقوالطيبات،(2)"دينهفيلهضاراكانماوالخيثديئفيلآكله

الخبيثأما،الحلالتحتالثرعيةالأحكامفيويندرجوتعالىسبحانهاللهأحلهمماويلذها

.الحرامتحتيندرجالثرعيةالأحكامفيوهو،النفستنكرهومافيهففعةلافما

لسورةتفسيرهممرضفيفيقول،والكيلياتالضروريةالحاجاتبينتيميةابنويميز

وشربل!امنبدونهايقومونلاالتيالضروريةالنعمالسورةأولفي*المذكور:انحل

منالنعمكمالذكرآخرهاوفي،النقلةفينهلابدالذيوالركوبالبردودفعالقراحالماء

والباسالحرودفعبالظلالوالاستظلالالأدموبيوتاليوتفيوالسكونالطيبةالأشربة

.(3)لسرابيلبا

إذا:فيقولجماعيةوحاجاتنرديةحاجاتإلىالحاجاتتقسيمإلىتيميةابنتطرق

الأموالمنككير؟أصحابهاإلىردهاتعنروقدحقبغيرأخذتقدالأموالكانت

ونفقةالثغور)"(كسدادالمسلمين4مصافيالأموالهذهصرفعلىفالإعانةالسلطانية

.(6)"كلذومخو.(5)المقاتلة

ظلمفيأسبابهتنحصرلاوالرخصالفلاء+إن:تيعيةابنيقولوأقسامهاالندرةمجالوفي

الرغباتكئرتفإذا،المطلوبالمالذلكمنمجلبأويخلقماقلةسببهيكونقدبلبعض

،سرهانخفضفيهالرغباتوقلتكثرفإذا،سرهارتفعفيهالمرغوبوقلالشيءفي

بسببتكونوقدفيهظلملابسببتكونوقدالعبادمنبسببتكونلاقدوالكثرةوالقلة

أسبابعناللهرحمهتييةابنوقول.(7)"القلوبفيالرغباتيجعلتعالىوالله،ظلمفيه

.121ص،9ج،م1991،عرالمعاالفكرارر.يروت،\ط،انيراتفير.ومبة،الزحيلى

.21ص،19ج،الفتاوى.نبمبةابن

.912ص،1خه،الابقالمرجع

فها.تهربأوعدوهجوممنئحىالنيالحدودوحرسالمخافرأي

والجنور.المقاتلينروات

،2ط.الجدبدةالآفاقدارفيالم!ىالنراثإحباءلجنةتحفبن،والرعية1لراعي)صلاحفيالنرعةاليا!ة.تبةابن

.21ص،م9881،الجديدةالآفاقرار.الجلرار:يروت

.523ص،8ج،القاوى.تيميةابن
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(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

ذلكمنيجلبأويخلقماقلةسببهيكونقد*بل:يجلبماقلةبسببتكونأفهاالغلاء

الجهدإلىوبحاجةالحاجةعندالناتجةالاحتكاكيةالندرةعنيتحدثإنماالمطلوبالمال

وتفكيرهوحركتهالإنسانبسعيمرحليةوندرةالإنسانمسزوليةمنلأنها؟لتحصيلها

الاختلاليةالندرةعنحديثفهو(يخلقما)قلة:تولهأما،التوازنإحداثيمكنوعمله

السلوكانحرافاتإلىعامبشكلسبباويعود،الكونيةالظواهرلاختلالنتيجةتظهرالتي

نفسهمعتعاملهأو،واشغلالهاواس!مارهاوالطبيعةالبيئةمعتعاملهفيسواء،الإنساني

فالكمالية،الضرو!لةحاجياتهترتيبوعدمالمواردواهداروالثرابالطعامفيبالإسراف

.(1)واستغلالهمبظلمهمالآخرينمعوتعامله

ومطالبةالعملإلىالدعوةنهاويذكر،الفقرمشكلةلعلاجالطرقبعضتيميةابنيذكر

د!اشباعها)2(،حاجاتهلسدالملائمالدخلعلىالحصولأجلمنوالعملبالكدالإنسان

علهموأن،والمحتاجينالفقراهتجاهالمجتىأنرادمسؤوليةالفقرعلاجوسائلمنويذكر

الجائعيطعمواأنجميعأالمسلعينفعلى.(3)فيقول،المحتاجينهؤلاءحاجاتيلبواأن

المحتاجينتجاهالدولةمسؤوليةكذلكويذكرمحتاجأ.بينهميدعواولاالعاريويكسوا

علاجقفيةفيآخرعاملاقيميةابنويدخل...(1)رقفلاصثكلةعلاجأساليبمنكأسلوب

والعاء،والجنةالرحمةوطلبوتعالىسبحانهاللهومراقبة،الروحيالإشراقوهوالفقر

المحبةأساسعلىالنشاطهذايقومأنعلىالفردبهيقوماتصادينثاطأيفيوجهه

هيوالتيوتعالىسبحانهاللهعبادةأنعلىويؤكدوالتثاحن)5(التصارعوليس،والتعاون

رحمهفيقول،(6)ررفلكلالغذائيةتاج"احلابضسانإلاتتحققلنللحياةالأسمىالهدف

الةهـ(0111رجب)،401العددالإصلامي.الاقصادمجلة.الدرةورعوىالاقنماريةاثكلة.حين(غانم

.31ص،9

.536ص،8ج،الفتاوى.تببةابن

.576ص،28خ،الابقالمرجع

.576ص،الابقالمرجع

-82ص،م1981،العالمبةاللاممكبة:الفاهرة،2ط،الاسلايةوالمئكلةالإسلام.شرفيمحصد،الفجري

83.

رار:ببروت-المصريالكشابرار:القامرة21ط،الإسلاميالاتتصادموسوعة.المنعمعبدمحمد،الجمال

.48ص،م9861،اللبانيالكاب
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ويضع،(1)"عبادتهعلىبهاليشعيواالأمواللهموخلقلعبادتهالخلقخلقاللهلأن:الله

الأنظصةعنالإسلامبهتميزالذي(2)العدلوهوألاالفقرمعالجةفيآخرضابطاتيميةابن

.(3)الوضعية

تيمية:ابنلقهفيوضوابطهالا!شهلاك:الثانيالمبحث

ولن،وحدهاللهوعبادة،لعمارتهالكونهذافيواشخلفهمالثر،وتعالىسبحانهالهـهخلق

بالاستهلاكإلاحياتهتقومولن،حياتهقامتإذاإلااللهوعبادةالعمارةتحقيقالإنسانيستطيع

تيمية:ابنعدوردتالتيالاشهلاكموضوعاتومن،حاجانهىاشباع

عنعتربيما*الأموالبممعطلحالسلععنالمسلمينالفقهاءشانشأنهتيميةابنعثر-1

فيوالخدماتالسلعتسيرعنالحديثمجالفييقول،*"الأعمالبمصطلحالخدمات

للجهادسلاحإلىالناساحتاجفإذاالأموالفيوأما،الأعمالفيتسير"...فهذا:الحرب

.(1)!آالمثلبعوضيبيعوهأنالسلاحأهلفعلى

الثريعةلأحكامموافقهاحيثمنوذلكوخبائثطيباتإلىالسلعتقسيمعنمخدث-2

نافعاكانمااللهأحلهاالتي"الطيبات:الخبيثةوالسلعالطيبةالسلعمعيارويبين،ومخالفتها

أنهوالسلعاستهلاكغايةأنويرى،(5)دينهفيلهضاراكانماوالخبيثديئفيلآكله

تلكتكونأنمنبدولا،واجبوهذا،وتعالىسبحانهاللهليعبدالإنسانبهايتقؤى

أحلإنماتعالىاللهلأنصالحايعمللملمالحلفهاوالأصل:فيقول،طيةالسلع

ويرىذلكمنأبعدإلىيذهبإنهبل،(6)"معصيةلاطاعتهعلىبهايستعينلمنالطيبات

.597ص(28ج،التاوى.ةي!بنابن(1)

.091-189ص(29ج،الابقالمرجع(2)

.132ص،م؟988،واتوفيعلنثرالفلمرار:الكوت،1ط،الإسلاميالاقصادفقه.كماليوسف،محمد(3)

.؟8ص،الإدلامفيالحبةتبية.ابن(4)

.52-42ص،19ج،الفتاوى.نجبةابن(5)

علىأشرت،تيميةابنالإسلامثيخقاوىمنالفقهيةالاخيارات0الدمثفيالدينعلاء،البعلياختارها(6)

.ه،ص،البديةالمرسة:الرياض.(()ر.تط.د)محمور.حنالرحصعبدالبئنمجحها
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(3)

(4)

(6)

الخبائث"ومخريم:يقول،الأسواقمنومنعهاالخبثةالسلعمراقبةالمحتسبمهاممنأن

بالصروف")1(.الأمرفييندرجالطيباتإحلالأنكماالمنكرعنالنهيمعنىفييندرج

،اللباسموضوعفيذلكعلىمدللاوالكماليةالضروريةالسلععنتيميةابنتحدث

..النعممنجعلها،بهاإلاللانسانقواملاطيعيةحيوانيةالفائدةهذهكانت*ولما:فيقول

المنفعةجلببابمنالفائدةوتلك،الرعيبالأمرقرنهاكماليةفائدةتلككانتولما

أولفيالمذكوراعلمواللهفيقال...أحوجهذهإلىفالناسالمضرةدفعبابمنوهذهبالتزين

البردودفعالقراحالماءوشربالأكلمنبدونهايفومونلاالتيالضروريةالنعم،السورة

الطيبةالأشرلةمنالنعمكمالذكرآخرهاوفي،النقلةفيفلابدالذيوالركوب

فإن،بالهمرابيلوالباسالحرودفعبالظلالوالاستظلالالأدموبيوتالبيوتفيوالسكون

يتمكذلكقالولهذا،الكمالالآخروفيالأعولالأولففي،الجملةفيعنهيستغنىهذا

.(2)"تسلمونلعلكمعليكمنعمته

ضمنالحاجاتمندرجةأقصإشباععلىالقدرةهوالذيالرشد*العقلانيةعنتحدث

والغي،صاحبهينفعالذيالعمل"والرشد:فيقول،الحاجاتبينوالمفاضلةالمتاحالدخل

الرشدمعالميحددوبذلك،(3)*يغالشروعملرشدالخيرفعمل.صاحبهيضرالذيالمول

مخميئ:التاليةالعناصرفيهتحققإذارشيدايكونوالسلوكالتصرفأنويبئنالإسلامفي

المسقلك:وأهليةالثر،عنوالبعدايخرواعتمادوالحرامبالحلالوالالتزامللصسلمالنفع

.(")وتصرفاتأعمالمنبهيقوملماومدركأعاقلأيكونأنأي

بهينتفعماأحدهما:شيثين)5(بهيرار"والرزق:قالهومما،كثبراالمنافععنتيميةابنمخدث

ثم،رقبتهيتملكوما،الرقبةدونمنفعتهيتلكماأي.(6)+دبعلايملكهماوالثاني،العبد

.38ص،الاصلامفيالحة.تبميةابن

.172،912عى،1هج.القاوى.تييةابن

.569ص،1.ج،الابقالمرجع

.695ص،الابقالمرجع

ضنان.الأعلفي

.154ص،8خ"الابقالمرجع
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(9)

(2)

(3)

(6)

الماديةالمنافعمخقيقوهوماديأبعدأ:بعدينلهبأنللمنفعةالإسلاممفهوماللهرحمهيوضح

.(1)الإسلامتعاليموتطبيقالعقيدةفييتمثلروحيأوجانبأ،الحاجاتلإشباع

:المقدل،حاجتهعلىزيادةيملكمنهو:الغني.مراتبثلاثالاسأناللهرحمهبين

.(2)الكفايةحديملكلامنوالفقير:،فقطالكفايةحديملكمن

كلما*وقال،المععةتعظيمقانونعاغقد(3)(رجنم)كارلالاتتصاديالعالمأنورغم

تجفهاالتيالمنفعةنقصت،عليهاالحصولللمستهلكيمكنالتيالوحداتعددازداد

منشلبهومالديهالإسلامشيخأننجدأنناإلا1(")*المستهلكإشباعإلىالأخيرةالوحدة

مختلففإنها،والتنوعالاختلافكثيىةالناسنرغبةذلكعرف"إذا:يقولإذ؟(5)كلذ

قلةوبحسب...الكئرةعندفيهيرغبمالافبهيرغبققتهفعند،وقفتهالمطلوببكثرة

الأولىوهيالقليلةالوحدةإشباعدرجةأنيقررفهووضعفها*)6(.وقوتهاوكثرتهاالحاجة

فإنالمستهلكتناولهاكلماالسلعةإنأي،اللاحقةالكثيرةالوحداتمنأكئرالسلعةمن

وأالرتيبيالقياسأسلوبتيميةابناستخدموقد،تقلتؤديهاالتيالإشباعدرجة

المطلقالعدديالقياسأسلوبيستخدمالوضعيالاقتصادبينصا،السلع!يناتفضيلي

علىالمستهلكيكونالتيالنقودكمياتبحسباللذةأوالمععةآثارتياسعلىيقومالذي

.(7)السلعةعلىالحصولأجلمنلدفعهااستعداد

معضكاملةضوابطوهي،للاسقلاكوالقواعدالضوابطبعضعنالإسلامشيخمخدث

ومنالفردحاجاتثغمااستهلاك:الضوابطهذهومن،جنبإلىجنباوتعملبعضها

اضطرلوخىالإنانعلىواجبواللباسوالثربالاكلأنترى"ألا:يقول،يعوله

النار....دخلماتحتىياكللمفان،العلماءعامةعندالأكلعليهوجب،المتةإلى

.32ص،13ج،الفتاوى.الابقالمرجع

.421ص،11ج،القاوى.الابقالمرجع

.(م1192-0184)،الاقصادفيالنصاويةالمدرسةمرص

.93ص،م1979،(ت.ر)(ط.د)،الجزئيالاقمادبادئ،عبدانممعفر.محمد.حافظعلي،نصور

.29ص(!7041)رجب68عدد،الاصملاميالاقصادمجلة.اففعةتاقصوقانونتيميةابن.حين،غانم

.0523524ص،29ج،القاوى.نجيةابن

.29ص،سابقمرجع،يمال!ـهكاالاقصادمجلة.انفعةتاقصوقانونتيميةابن.حين،غانم
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وأهلهنفسهعلىالرجلنفقةلأنوذلكمقدمةوأهلهنفسهعلىالإنساننفقةكانتولهذا

والخدماتالسلععنوالبعدالحلالوالخدماتالسلعاستهلاكووجوب.(1)فرض

.(1)والبخلالتقتيروعدم.(3)والتبذيرالإسرافوعدمالاستهلاكفيوالاعدال.(2)الحرام

تيمية:ابنمال!صإلاث!يخفقهفيالملكية:الثالثالمبحث

النظرةفيالاقتصاديةالأنظمةاخشلفتاليالأساشةالقاطمنالتملكأوالملكيةتعذ

فيوالتصرتالتملكفيالمطلقالهملطانل!نسانالرأسماليالنظامففي،معهاوالعاملإليها

،الإنتاجلمصادرالفرديةبالملكيةاعترافلاالاشراكيالنظامفيبينما،شرطأوقيددونملكه

أما،التملكحبعلىجبلتالتيوغرائزهاالإنسانيةالنفسطبيعةمعيتعارضوهذا

ذاتالموضوعاتومن،وضوابطقيودضمنبهل!فسانحم!شوبالتملكفيعترفالإسلام

تيمية:ابنالإسلامشيخعنهامخدثوالتيبالملكيةالصلة

فيالتصرفعلىالشرعيةالقدرةهوالملكأنزلك+وأصل:بقولهالملكأوالملكيةعزف-1

تصرفاتبهيشفادالملكأنذلك+وجماع:ويقول،(5)*الحسيةالقدرةبخزلةالرقبة

دونتصرفعلىالقدرةتثبتأن"فيمكن:بقولهالتعرلفذلكيشرحثم،(6)*ةعوم

تتنوعالقدرةأنكماأنواعاالشرعفيالملكجاءولهذا،حسازلكثتكماشرعاتصرف

.(8)با!كلابعضمنإشادةموقعتيميةابنتعرلفكانوقد،(7)أنواعا

فها:وذكرمحلهاباعتبارالملكيةأنواععنمخدث-2

.171،181ص،والرعيةالراعي)صلاحفيالرعيةالياص.فببةابن(1)

.45هص،8ج،القاوى.تيةابن(2)

.32ص،13خ،الابقالمرجع(3)

.921"281ص،1.خ،الابقالمرجع(4)

.178ص،92ج،القاوى.الابقالمرجع(5)

.137ص،الابقالمرجع(6)

.178ص،القاوى.تبميةابن(7)

الدويةالمعراجدار:الرلاض،1ط،مقارنةدراسة،الاملاميالغقهفيالملكيةأحكام.رليعنعورمحمد،المدخلي(8)

؟أ.ص،م1996لنر،
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والتصرتالثيهرقبةامتلاكالإنانيخؤلالذيالتامالملكوهو:ومنفعةعينملك-أ

.(1)هبوالانتفاع

.(2)المنفعةدونالرتبةتمليكوهو:منفعةبلاعينملك

أقسامها:منذكرصاحبهاوباعتبار

1)

2)

3)

(1)

(2)

(5)

(7)

بغضمنهاجماعةأوالأمةمجموعصاحبهايكوناليالملكيةتلكوهي:العامةالملكية

.(3)التعيينعلىوالأفرادالأشخاصعنالنظر

الدولةأوالمالبيتصاحبهايكونالتيالملكيةوهي:الدولةأوالمالبيتملكية

التيالملكيةوهي:الشائعةالملكية:منهاذكر+عورتها"خصائصهاوباعتار.(")الإسلامية

لأكرمملوكمنهجزءفكل،إفرازدونفيهالاشتراكنتيجةشيءمنمعيننشيبجزءتتعلق

.(5)مينةبنسبشخصمن

والعقود،عليهاوالاستيلاءالمباحاتواحراز،العمل:المروعةالتملكطرقمنذكر

غيرالتملكطرقمنوعذ،(6)والزكاةكالميراثالرعبحكمكانوما،للعلكيةالناتلة

،رشوةأوأجرةمنكهانتهلقاءالكاهنياخذهماوهو:الكاهنحلوان،البيوع:المروعة

السرقة،،الرفوة،الرلا،الاحتكارأجرمنالفاجرةأوالزانيةتتقاضاهماوهو:البيمهر

والكهانةوالسحر،اللهوبالاتالاتجار،الفاجرالغناء،الغش،الغصب،الميسر،القمار

والث!عوذة)7(.

.178ص،29ج،القاوى.تيميةابن

.(1،6هص.العفدفظرلهة.نجبةابن

.952عى،92ج،القاوى.تجيةابن

.47،44ص،انتركةالأموال.نجصبةابن

.233،234ص،92ج،القاوى.تجبةابن

وابن،269ص31ج،186-18صه،29ج،526ص،29ج،54؟-54.ص،8ج،!قاوى.تيميةابن

.292ص،تبميةابنالإسلامضبخفتاوىمنالفقهيةالاختيارات(2،12.عى،المقدنظرية.تيمية

،283ص،236ص،23-22ص.29ج!الغتاوى.تبسيةابن،27،12ص.الإسلامفيالحبة.تبميةابن

،؟8ص،،لعقدنظرية.تيةابن286ص،31ج،902ص،3.ج،35.عى،34.ص،2.ج،29،129.عى

.،135-134ص،الثرعةتيية.الياتابن،2250224ص،؟9
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4)

5)

الشخصيةالحاجاتإشباعأي:الخمخمعيةالوظيفة:مهاوذكرالملكيةوظائفعنتحدث

ومن،والأقاربالأهلعلىالإنفاقفيوالمتمثلة:العلألهليةوالوظيفة،(1)الماللصاحب

،(5)والضيافة،(1)الرحمةلصو(3)ثارملاونظام،(2)النفقاتنظام:الوظيفةهذهمظاهر

والوظيفة،(7)أبنائهممالفيالأباءوسلطة،للأقرياء)6(والوصية،الخطأالقتلودية

علىويجب،عامبشكلالمجتمعلأنرادثابتةحقوقبهاتتعلقالملكيةأنأي:الاجتماعية

،(9الفطزوعدقة،(8)الزكاة:مظاهرهاومناتجماعينفعذاتوهي،أداؤهاالمالك

.الزكاةسوىحقاالمالفيأنتيميةابنيرى:الزكاةيخرالأخرىالمالوحقوق

"وبه:اللهرحمهيفوللذلك،بالملكوالتصرفاتملكحرلةهوتيميةابنعندالأصل

طيببغيرمنهاشئاأويأخذهاأنلأحدليسأموالهمعلىمسلطونالاسلأنأقول

الاقصاديةالحرلةمبدأعلىيوكدأنوبعد،(؟.)*تلزمهمالتيالمواضعفيإلاأنفسهم

لمصلحةأوعامةلمملحةسواءالحرلةهذهفيهاتتقدالتيالحالاتلبحثذلكبعدينطلق

الأصلية:القيود:(12)مجموعاتثلاثإلىتقسمتيميةابنعندالملكيةوقيود،((؟)ةعاخ

تكونبأنالتملكأسبابعلىالمفروضةكالقيودالملكلأسبابملازمةتكونأنإماوهي

.91مى،العقدفظىلة.تيسيةابن(1

.13ص،الاسلامفيالحبة.تيميةابن(2

.433375ص،13ج،الماوى.تيةابن(3

،9ج،م9691،يروت،الفكردار:ببروت،\ط.مطرجيمحمور:مخفق،المهذبشرحالمجموع.الووي(4

.57ص

.186عى،92ج،القاوى.نيصبةابن(5

.23ص،3؟ج،الابقالمرجع(6

.(08عى29خ"الابقالمرجع(7

.09-88ص2جه،الابقالمرجع(8

.69ص،الابقالمرجع(9

.12ص،الابقالمرجع(01

،0971،الفكردار:بيروت،3ط،الاقتصاديالمجالفيتدخلهاومدىاللرلةفيقيميةابنأراءمحمد.،المبارك(؟1

.501-401صرط

وما71ص،2ج،م؟972،الأفصمبهة:عمان،\ط،الإسلايةالئردمةفيالملكية.اللامعد،العبادي(12

بعدها.
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ملازمةأو:انتقالهأولاشععالهأوالمحرمةالكسبطرقعنوالابتعاد،صثروعةبطريقة

ولايتلفهاولايضيعهافلا،الأموالفيوالتصرفالانتفاعحسن:ثلالملكلاستعمال

على،واعدال)؟(توسط!انماتقتير،ولاتبذيرأوإسرافدونمنهافائدةلاأمورفيي!فقها

المجتمععلىأضرارمنلذلكلما،الاستثمارعنيعطلهاولاأموالهرم!مسيأنالمالك

فأما،تنفقأنوإماتتفأن!امامخبسأنإماتخلولاالأموالهذهإن:يقول،عامة

غبرإلىأبدارائماحبسهاوأما،....اهلإضاعةوهوالفساديحبلاواللهلهافإفسادإنلافها

فهذاإليهإيصالهاعلىالقدرةولاصاحبهاصرفةيرجىلاانهالعلممعبلمنتظرةغاية

بلأيضاتعطيلوهذابهاالآدميينانتفاععنلتعطيلهاحرمإنماالإتلاففانإتلافهاثل

.(2)منهأشدهو

المباحةالطرقجميعتنظماليالشرعيةوالأحكامبالقواعديلتزمأنالمالكعلى

أموالناأكلكابهفيحرماللهأنذلكفي"والأصل:يقول،واستغلالهاالأمواللاستثمار

بغيريؤخذوماوالتبرعاتالمعاوضاتفيبالباطليزكلماكليعبموهذا.....بالباطلبيننا

.(3)"والاستحقاقالمستحقرضا

واستعمالهفيهالتصرفوعليهبالآخرينللإضرارملكهاستعمالعدمالمالكوعلى

منجارهبهيؤذيبماملكهفييتصرفأنللإنسانوليس5:يقول،بالناستضرلابطريقة

انتقالفيالأصلأن:مثلالملكلانتقالملازمةأو،(")ودقاقطباخوحانوتحمامبناء

العقدلهممنيعتبرانوالطيب+والتراضي:يقول،وارادتهرضاههوصاحبهاحياةفيالملكية

بيععلىالسلطانذويكرههكالذيالبغعلىبحقفالمكره،وكيلهأووليهأوالمالكوهو

رضايعتبرومخوهواليتيممعتبر،ورضاهوليههوالأمرولي،نفسهونفقةدينهوفاءفيماله

يقول،لآخرطرفمنالملكيةلنقليكفيوحدهالمتعاقدينبينالاتفاقوأن،(5)"وليه

.91ص،المقدفظرلة.نببةابن(1)

.795-95هص،28ج،العاوى.تييةابن(2)

.22ص،92خ،الابقالمرجع(3)

.23هص،تبيةابنالإسلامشيختاوىمنالفقهيةالاختارات(4)

.531ص،العقدةي!ظن.تيمبةابن(5)

160
http://www.al-maktabeh.com



2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

ثبتبتبرعالمتبعنفسطابتأوبنجارةاتعافدانتراضىفإذاكذلككان"لاذا:اللهرحمه

.(()*كلذومخوالخمرفيكالتجارةورسولهاللهحرمهمايتضمنأنالاالقرآنبدلالةحله

نمسكهمزيادةمنكنوعمعبنةألفاظاسنعمالالعفودلانعفادالففهاءبعضاشرط

مقصودهاعلىدلمابكلتصحالعفودانيرىانهالا،والقبولالايجاببضرورةلوافق

عدمشريطةوالهديةبالهبةبملكهالتصرتحريةللمالكالإسلامونرك،(2)لعفأونولمن

والهدايا)3(.والهباتالإنفاقبابوابترخرنبميةابنومولفات،الاسراف

الضرورةعندمتعددةصورفيصاحبهامنالفرديةالملكيةنزعالشريعةواجازت

العامة،الممملحةاوالمالكمملحةمنبالاعتبارأولىاخرىفردبةلمصلحةمراعاةوذلك

،(5)لديونهوفاءعنهجبرااموالهوببعالمدينعلىوالحجر.(")الشفعةحق:الصورهذهومن

فإنومجبسهعلبهيجزأنللحاكمفإنللدينسداداالرهنبيععنالراهناتغاذاوكذلك

تسببقسنهاأنأوتقسملاالعنيالأشباءفيوابفعا،(6)هنعجبراالحاكملبعهاصر

فهالملكويننزعالمالكويجبر،أحدهما)7(الببعطلباذاباباهمنالبيععلىيحبر،فررا

عدعاحبهعنجبراالمحنكرطعامبغ،(8)نفقتهعليهلمجبمنأوالزوجةنفقةنامبنلأجل

نزعوهذا،تفهراوبيعهمحتكرهيدمنالطعاماخراجيكونوهكذا،(9)اليهالناسحاجة

،(90)الضرورةعدالفردمصلحةعلىالجماعةمصلحةنقديمبابمنالخاصةللملكية

بينيوفقأنيستطعلم)ذافللحاكم،الفرديةالمصلحةمعالعامةالمصلحةتعارضعند

.؟5صه،92.ج،القاوى.ةب!بنابن

.13!7ص،الابقالرجع

.287عي!13ج،القاوى.نببةابن

.42ص،الاسلامفيالحة.نجيةابن

.091ص،92ج،الفناوى.نجمبةاين

.53900،5ص،الابقالمرجع

.4؟6ص(3هج،القاوى.نبمبةابن

.28.ص(92ج،القاوى.نجمبةابن

.12ص،الاسلاملالحة.نبمتابن

الحرمبن،مجة.:الىلافول،2ط،واهمادوبارئأسالاسلاميالالنع!اد.المحنعداللهعد،الطىلهفي

.26عى"!1ا؟.
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الظروففيالحالهوكما،العامةالمصلحةسبيلفيالفرديةبالمصلحةيضحيأنالمصلحتين

الأدنىالضررتحمللقاعدةتطيقاوذلكوالأوئةوالحروبالمجاعاتمثلالاستثائية

منالميتحقوقفتشملالمالكوفاةبعدالملكاتقالقيودأما،(؟)الأعلىالضررلدفع

وحقوقلهمالموصىوحقوقدينعليهكانإنالداثنينوحقوق،ودفنوتجهيزتكفين

مسائلوهذه،ورثةلهيكنلمإنبالمراثالمال*بيتالدولةأوالأمروليوحقالورثة

تحدثوالتيالإراديةالقيودأما،(2)تيميةابنالإسلاميثيخمؤلفاتثنايابينبكثرةمتاثرة

الممقودمنمحددةففعةاشتراط:التاليةالحالاتفيتحصلمنفردةالعاقدينأحدبإرادة

إليهي!نتقلمنيفعلهالبرمعانيمنمعنىواشتراط،(3)ثالثطرفأوالبائعلمصلحةعليه

الأصلية،القاعدةعلىاستثاءتاتيالتيوهي:الاستثناثيةوالقيود،(")العينفيالملك

فيوتكونالملكيةحقتقييدفيالدولةسلطةفيهاويدخلالملكفيالتصرفحريةوهي

والغرامات،الناسأموالعلىجديدةضرائبوفرض،التسعير:التاليةالحالات

سلبإباحتهثل)فيفيقول،الماليةبالعقوياتباتعقلرتيميةابنتعترماأو:والمصادرة

.(7)+(6)الزكاةمانعمالشطرأخذومثل.....(5)وجدهلمنالمدينةحرمفييصطارالذي

تيية:ابنفقهفيالانتاجوعلاقاتالعمل:الرابعالمبحث

وذلك،منهاوينفرالبطالةعنيضالذيالوقتفي،عليهوحضالعملإلىالإسلامدعا

الكفايةمجتعتسودهتحقيقفيللمساهمةواستثمارهوتملكهالمالتحصيلفيهامآدورأيوديلكونه

الإسلامشيخكبماخلالومن.والخدماتالسلعتزدادوبه،الإنتاجيكونفبالعمل،والعدل

(1)

(2)

(3)

(،)

(5)

(6)

(7)

.43!،الثرعةابسة.يخميةابن

.375-03هص،13ج،القاوى.ةي!ينابن

.61-؟هص،المقدنظرلة.يخميةابن

.58ء57ص،13ج،القاوى.تجيةابن

.؟7.ص،\ج.م1199،الفكردار:يروت،2ط،احمدالاماممد.نجلابن

رقم!ريثالزىةىب،م؟197،واتوزيوالرللباعةاطديثرار:سروت،؟ط،لهاوودأى!ن.داورأبو

(ت.ر*ط.ر)وضروحها.الةللكبالةموسوعةضن،ناليمنوانافي.،231-233ص2ج5751

المارمي(سنن.الدارمي،؟7-1هص،هج،1لزكاةكتاب،القافبةالمجة:بيروت-سخونرار:قون!

.3ص"1ج"39،الزدةكاب.ةي!خباالة)جاءدار(ت.ر*ط.د)

3023اعى،الاسلامفيالحة.قييةابن
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العملعنصروعن،وضوابطهوحواترهالتعميرعنتتحدثالتيالضوصبعضنجدتييةابن

عدالعملعلىالإجبارموضوعببحثتيمبةابنيعردويكار،وواجباتهمالعمالوحقوق

بحفا:اليالموضوعاتومن،الضرورة

الإنسانيملكهمابالأولقاصدأ،*الأبدانو*نافع*الأموال*نافعأمرينبينيميةابنمئز-1

المعنويالجهدفيهأدخلإنهحتى،الإنانوعملوجهدقدرةوبالثاني،وسلعأشياءمن

.(2)(؟)كلذوغيروالإفتاءالقضاءوتوليكاتعليم

الغذاءإنةالقائلقول"وأماةالإسلامشيخيقولعليهوالحثالعملأهميةبيانمجالوفي-2

باسباباللهفعلمابلهوكذلكفليسكالجاةطلبهيمكنفلا،اللهفعلمنهووالقوام

.(3)الأسباببطلبطلبهيمكن

حكمفيهايكونحالة:حاتينعنتيعيةابنتحدثالعملحكمعنالحديثمجالفي-3

فعنذلكعرف*فإذا:يقول،مستحبأالعملحكمفيهايكونوحالة،واجبأالعمل

وهو،دينهقضاءأوعيالهأونفسهعلىنفقتهإلىالمحتاجالرجلمثلواجبايكونماالكسب

فهذا،الكسبمناللهعندأفضلهوبهاللهأمرهبامرمشغولاهووليم!الكبعلىقادر

ثلمستحبايكونماومنه،وآثماعاصياكانتركه!اذا،العلماءباتفاقالكسبعليهيحب

.(")*هبيتصدقمااكتسبإذاهذا

نأالعاملحقفمن،الفرصتكافؤ؟مهاحقوقأالإسلامفيللعمالأنتيميةابنيرى-4

الكفاءةورفع.(5)الوظيفةلهذهموهلاكانإذاواتوظيفوالتثيلالعملنرصةلهتاح

تدريبيةدوراتفيىادخالهتدريبهالعملصاحبعلىالعاملحقوقومن:والتدريب

العاملورضابايخروالعطاء)1(.العملوصاحبالعملعلىيعودذلكلأن،كفاءتهلرفع

،م0197،الفكررار:يروت،3ط،الاقماديالمجالفيتدخلهاومدىال!رلةفيتيميةابن.ار،.دمحم،ابارك(1)

.13هص

.2هص،الاملامفيالحة.تيةابن(2)

.533ص،8ج،القاوى.فبصبةابن(3)

.536ص،الابقالمرجع(4)

.01-9ص،الرعبةابمة.نببةابن(5)

.2؟-02ص"الابقالمرجع(6)

163

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


5)

6)

7)

8)

9)

نوفبنهمالعمالخوقومن:بالعفدوالوفاء.(2)أجرهومعرفةعلبهومواففنه(؟)بالعمل

.(1)الدينيةالشعانرأداءوحقنجاههم)3(.التزاماتمنالعقدفيوماخوقهم

،والاخلاصالأمانة:فهاأمورعدةةب!ينابنيذكرمستخدمهنجاهالعاملواجباتومن

.(7)الحرامعنوالبعدبالحلالوالاتزام،(1)والإنقان،الفش)5(وعدم

"العرضالوقفوىطريقعنالعاملأجريتحددالعاديةالحالاتفيانهتيميةابنيرى

الأجرةومخددكدخلأنللدولةفيجوزوالحاجةالفرورةدعت)زاولكن،(8)+والطلب

يضمنمما،الأسعاربمستوىالعمالأجورنيميةابنا"سلامشخويربط،(9)العدلشريطة

،المعاصرةاتضخمظروفظلفيالأهميةفيغايةموقفوهذا،لهمومحنرمةكريمةحباة

.(1")وأسرتهيهددهلهرعبمصدروالغلاءالأسعارارتفاعبصبحولاالعامليطمئن)ذ

الأجروأنه،المثلبأجرالمقصودفيهبئن،المثلعوضاوالمثلأجرةعنتاواهفيفمملاعقد

ومنالعاديةالأحوالفيوالطلبالعرضننبجةيولدالذي،(؟9)الناسبينعليهالمتعارف

والعمالالمهنالىالحاجةعد:يليماالمثلأجرنحديدالىفيهايلجاالنيالحالات

المضاريةفصدتو)ذا.(؟الأجزجهالةنتيجةالعفدفسادحالةوفي.(92)المناعاتوأصحاب

.(2)لفاأجرةبشحقفيهاالذيالعاملفإن،المساقاةأوالمزارعةأوالماركةأوالإجارةأو

.531-؟25!ا،الثرعبةابصة.نجيةافي

.172ص،المفدة!ظن.نجميةابن

.059ص،الابقالمرجع

.؟هص،العثدة!ظن.تببةابن

.9،1عى،ا"صلاملالحة.نجبةابن

.183ص،03ج،القاوى.تبميةابن

.902ص،3.ج"الابقالرجع

.11،ص،الاقمادياباللتدخلهاومدىال!رلةلىنبمبةاكناراءمحمد.(المبارك

.29ص،الاسلاملالحة.ييةابن

.\هص،13ج،القاوى.تبةابن

.252ص،29ج،الابقالرجع

.18عى،الاصلاملىانحبة.نجمبةابن
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والعلاواتالحوافزنظامالحاضروقتنافيقاعدةتكونلأنتصلحوالتيالجعالةعنتحدث-8

عقدوهي،الجعالةفهذه،غررأومجهوللكنهمقصوداالعمليكونأن:والثاني:فيقول

.(3)بلازمليسجائز

مؤفة،الحاجاتدامتمايريدهالذيالعملفيحرالعاملأن،تيميةابنعندالأصل-9

لنوعالشديدةالناسحاجةنتيجةوفسادظلمترتبإذاأما،(4)ديجبثكلتشروالأمور

،بالعمالالعملأصحابتحكمحالةفيأوالمجالهذافيالعاملينوقلة،العملمن

الظلممنعبابمنالأمروليتدخل،العملباصحابالعمالإضرارأوواستغلالهم

والفساد)5(.

،(6)عامةلممعةتحقماأعمالعممزاولةإلىالحاجةعندالضروريةالمهنأصحابإجبار-01

.(7)عليهعينفرضصارتالمناعاتبهذهإلاالناسمصلحةتتمفإذالم

تيمية:ابنفتفيالتبادلضوابط:الحامسابحث

أفردإنهحتى،والإطالةاتفصيلمنبشيءالعقودموضوعتيميةابنالإسلامشيختناول-1

تناثرلماإضافة،"الفقهيةالنورانية+القواعدسماهآخروكابا،العقد*نظرلةسماهكتابالها

مجموعةمنوالثلاثونوالعث!رونوالتاسعوالعشرونالثامنالأجزاءسيمالا،مؤلفاتهبين

تيمية:ابنإليهاتطرقالتيالأساسيةوالنقاطالوقفاتومن،فتاواه

واتفاقهصا)8(.المتعاقدينرضابحمولإلاتنعقدولاتتملاالعقودأنيرى(أ

.(9)لعفأوقولمنمقصودهاعلىيدلمابكلالعقودتنعقدوكذلك(ب

.77-76ص،3"ج،القاوى.نييةابن(1)

(ت.د)(ط.د)،المقضدونهايةالمجتهدبما!ة)الحيد(.رثدابن،259ص،هجالكبيروالثرحالمغني.قدامةابن(2)

.؟89ص،2ج(العرديالفكررارالقاهرة

.705-605ص،2.ج،الغتاوى.يخيةابن(3)

21-61)دثق.تييةابنالإمامومهرجانالإروميالفقهأبوعبهـوثمن،تيميةابنعندالمولةمحمد.،ابرك(4)

.187ص،هـ(0138شوال

.87ص،م1986!الرسالةمرسسة:يروت،الإسلامفيالاقتاديللفكرمدخلسعد.،سبدمرطان(5)

.8هص،الابقالمرجع(6)

.41،16عى،الاسلامفيالحبة.تيهيةابن(7)

.51هص،92ج،القاوى.تييةابن(8)

.132ص،92ج،الابقالمرجع(9)
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(خ

(ر

هـ(

(و

(ز

(خ

(ط

(ي

(1)

"2)

(5)

(6)

(7)

(8)

قياسأ)1(،أونصآتحريمهعلىدليلوردماإلاالحلوالثروطالعقودفيالأ!لأنويرى

هذا.تيميةابنبرأيالإسلاميالاقتممادكثاب)2(منالعديدأشادوقد

.(3)والحرامالحلالمراعاةالعفودفيالأصلأنويرى

والمصاع)1(.المقاصدإلىفهاينظر،المماملاتعقودوخاصة،بالعقوديتعلقوفيما

.(5)الظلمعنوتبتعدوالناسالمتعاقدينبينالعدلالعقودمخققأنمجب

حليملذا،العبادةفيالثريعةمقاعدخاصبثكلوالمعاملاتالعقورتحققأنويجب

يتعملهاالتيالأثياءبيععنونهي،(6"الجمعةووةوخاصةللصلاةالنداءوقتالبغ

.(7)خمرآتخذهلمنالعنببيعمثل،محرمإلىتؤديأومحرمإنتاجفيالمشتري

نإحتى،الأثمانوتحديدالمقاديرضبطإلىوالبيوعالمعاملاتوخاصةالعقودتسعى

.(8)والتنازعوالغررللغبنمنعاالثمنأوبالمبيعجهالةفيهاالتيالبيوعبعضحزمالإسلام

واتدليص)9(.الغثىومجزم،والإحسانوالأمانةالصدقالعقودمجالوفيالإسلاميوجب

يستحقالذي*والسفيه:يقول،وأهلي!هماللمتماقدينأهميةالإسلامفيالعقودتولي

وأ،المصلحةعلىزائدأقدرأالمباحاتفييبذلأنإما،هذاأوهذابفعلعليهالحجر

.(؟)تبذيروكلاهماالمعاصيفييبذل

.132ص،92خ(الابقالمرجع

،87ص.؟م976(ن.ر)،\ط،الإصلايةوالثىلهعةيشقبماالمصرفيةالأعماللخو!احمد.حنسامي،حعود

،العقودضوايطمحمور.الحبدعد(ابعلي،222ص،2ج،الاسلاميةةمل!ثلافيالملكية.اللامجد،البادي

لهار:ربي،\ط،الاصلامفيالاقعالهيةالنظرلةاحصد.فكري(نعمان،992-982ص،وبةمكةالقاهزتي،؟ط

العالمية،الصوقفيالاصلايةالاس!ارثركاتعملاحمد.الدينمحصاحمد،حن،692ص،م9851،القلم

.17ص،م9861،للاسمارالإسلامي1بركةنجك:البحرلن،1ط

.؟هص،العقدف!ية.تيميةابن

.؟7-61عى،92ج،الماوى.تيميةابن

.؟09-189ص،الابقالمرجع

.192-92"عى،القاوى.تيةابن

.236ص،92خ،الابقالمرجع

.23ص،92،خالابقالمرجع

.11-1.عى،الاسلامفيالحة.تييةابن

.؟9ص،العقدفظرلة.تبيةابن
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بيع،فهوبيعاالناسعذهفما،العقودمجالفيومهمأبارزأدورآالعرفتيميةابنيعطي(ك

.(1)"إجارةفهوإجارةعذوهوما

هذافيوالأصل:فيقول،أنواعثلاثةإلىوالشراءالبيعوقثمالبيوععنتيميةابنمخدث

كالأكلبهاالاتفاعيقصدمنالسلعةيشتريأنأحدها:أنواعثلاثةعلىالراءأنالباب

والثاني،اللهأحلهالذيالبيعهوفهذا،ذلكونحووالسكنىوالركوبواللباسوالثرب

التيالتجارةهيفهذهغيرهفيو)ماالبلدذلكفيإمافيهايتجرأنيقصدمنيثقلهاأن

إليهالحاجتهدراهممقصودهبلهذاولاهذالامقصودهيكونلاأنوالثالث،اللهأباحها

هوفهذاثمنهماويأخذليبيعهاسلعةفيثتريسلماأوقرضايستلفأنعليهتعذروقد

المنهيأوالمحرمةوالبيوعخلاتعليهاالتيأوالمباحةالبيوععنتحدثثمالتوزق")2(،

.(3)اهع

ولكنلثمارتبايعحصلإذاوهو،الجوائحوضععناللهرحمهالإسلامشيخويتحدث

الثمنمنيسقط،الإنصانقدرةعنخارجةسماويةآفةبسببأتلفتالعوضتسلمقبل

الثثتيميةابنحسبفهوالجائحةبهتتحققالذيالمقدارأما،المبغمنأتلفمابقدر

،(5)والزرعلثمرالمحمقالبيع:ومنهاالجوائحعليهاتطبقالتيالحالاتويذكرفأكثر)4(

منعفقد،وأفسدتهاعلاحهاكمالمنعتجائحةأصابتها"وإذا:يقولوالقبالةوالضمان

"وأما:يقولالإجارةفيوالجوائح،(6)*قحبيرأخيهماليأخذلاأنفيجبالثعرةالله

منالتمكنقبلتعطلتإذاالإجارةمنافعأنالأئمةبيننزاعلافنقول،الإجارةفيالجوائح

قوانينفيالجوائحوضعلقاعدةالحديثةالتطبيقاتومن،(7)+الأجرةسقطتاستيفائها

والكويتوالعراقوسوريامصرفي*وتطبقالطارئةالظروفنظرلةالحديثةالدولبعض

.والسودانوليبيا

.643-13هص،02ج،الفتاوى.تيميةابن(1)

.114،124ص،الابقالمرجع(2)

.931ص،02خ،الابقالرجع(3)

.279عى،الابقالمرجع(4"

.281-28.ص(3"ج،الابقالمرجع(5)

.82هص"الابقالمرجع(6)

.029-288ص،الابقالمرجع(7)
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تيمية:ابنقىفيالاستثماريةالعقود:الادصالمبحث

،الأرضبعمارةوكلفه،الكونهذافيواستخلفه،الإنسانوتعالىسبحانهاللهخلق

يسدأنيتطيعحتى،إيجابيامخاعضرايكونأنإياهداعيافيهاماكلتصرفهتحتووضع

المالمجال:مجالينفيالاستثمارعلىاتركيزوكان،وأمتهبلدهاقتصادبناءفيوشاهمحاجاته

يوجبعقدالثركةأنورأى"المثاركات*الشركاتعنتيعيةابنومخدث،الأرضومجال

شركة؟قعمينإلىالثركاتم!قو،المعاوضات)؟(أنواعمننوعوهي،لأطرافهااستحقاقات

منها:،الشركاتمجالفيوالضوابطالأحكاممنالعديدعنومخدث،العقد)2(وشركةالأملاك

الفملأوالئاركعندالفعليالخلطإلىمجاجةوليس،بالقولوتمهمحتعتمدالشركة(1

وتتهي)3(.الركةتتكونالكتابةأوالقولفبمجرد،الشركةإنهاءعدالفعلي

فلاإهمالأوتعديأوتفريطدونمنالركاءأحدبيدشيءالماركةمالمنتلفإذا(2

.(")عليهضان

.(")الضمانفعليهوالعقدالئسلعةبخالفماعملأوبتعدالتلفكانإذا(3

كالغاصب)6(.فهوالآخرإذندونبالمالالثركاءأحدتصرفإذا(4

.(7)الشركاءلأحدمعينةمكانةأومعينةسلعةريحاشتراطيجوزلا(ه

.(8)الركةبطلتوالركةالبيععقدااجتحإذا(6

.(9)الشرلكنصيبفيمثهريحفلهكمشتبرشريكفيهاعملقدوكانالشركةفسدتإذا(7

تباعالركاءأحدرفض!اذا،المفاضلةعليهماالشركةتصفيةالث!ركاءأحدطلباذا(8

.(؟)الث!نويقتسمان

.891ص،92ج،القاوى.نبميةابن(9

.199ص29،جالابقالمرجع(2

.19ص،3.ج،الابقالمرجع(3

9هص03خ،الابقالمرجع(4

.93ص،3.خ،الابقالمرجع(5

.201ص29ج،الابقالمرجع(6

.84ص،03ج"الابقالمرجع(7

.8هص،الابقالمرجع(8

.8هص،الابقالمرجع(9

.49ص"3.خ.الابقالمرجع(؟.
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9)

10)

11)

12)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

9)

10)

11)

لهمجقبذلكيتبرعلم)نالآخر،منأكثرأحدهموعملأبدانشركةجماعةتثاركتإذا

.(1)العملمنزادبمامطالبقم

قسموما،مالهبنفعوهذابدنهنجفعهذامثاركة:بقولهإياهامعرفاالمضاربةعنومخدث

الإجارةوليسالمثاركاتجنسمنأنهاويبين،(2)*الإشاعةعلىبينهماكانالرلحمنالله

.(1)كثيرةأحكامفيهاوله(3)خلافهتثرعولمالقياسوفقفهيلذلك

يخرجمماشائعيحزءبالمزارعةبأسولا،جوازها)5(ويرى،والمساقاةالمزارعةعنوتحدث

.(6)الأرضمن

أحكامها:منويذكر،القياسوفقجائزةأنهاويرى"الإجارةالأرضكراءعنويتحدث

.(8)+(7)ءاملعلاجمهورعندالمستأجرموتبمجردالإجارةفسخللمؤجر"ليس

بيننزاعبلاتلزمولمالإجارةتصحلمحقبغيرالإجارةعلىمكرهينكانواإذا"أما

.(9)*الأئمة

ولمقيمتهينقصبماعنهاخبرهقديكونأنالموجرئلعلىدئسقدالمستأجركان+إذا

منهناكلشبانهأخبرهإنوكذلكالإجارةفسخفللصوجر،كذلكالأمريكن

.(؟.)+بألطهناكلهوكانيستاجره

يخرجهولافلادةعليهيقبلأنلأحديكنلموليهأووكيلهأوالمالكمناستاجرها+إذا

.(؟1)شهودولاكاببينهمايكنلموان،مدتهانقضاءقبل

.97ص،3.ج.القاوى.تيةابن

.085ص،3.ج"الابقالمرجع

.605ص،30خ،الابقالمرجع

.9.ص"3.ونخ!905ص،29ج،الابقالمرجع

.59-49ص،92خ،الابقالمرجع

.138ص،03خ،الابقالمرجع

.،9-18ص،6جالكير،الثرحمعالمغي.قدامةابن

.571ص،03ج،القاوى.تبةابن

.581ص،الابقالمرجع

.171-17.ص!الابقالمرجع

.61.ص!الابقالمرجع
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استيفاءتعذرإذاكما(الإجارةفسخفلهيستحقهااليالأجرةالمشأجراشيفاءتعذرإذا

.(1)*هذهوالحالالفسخطلبإذاالثمنالمثتري

كانالزائداستعملوافمتى،المثلباجرةفزرعهمبالإجارةيشحقونهعمازاثدازرعوه*ما

.(2)المسلمينباتفاقالمثلأجرةعليهم

.(4)العلماء)3(جمهورعندواشتراؤهالأعمىاس!جار*يصح

تيمية.ابنفقهفيوالألانالتصعير:ال!ابعالمبحث

أهمها:منوالأثمانالتسعيرمجالفيمهمةأفكارتيميةابنالإسلاملثخ

عليهاتفقماالثمنأنموضحا،(5)والثمنالقيعةبينوفزقتيعيةابنالإسلامشيخمتز-1

تعارفمافهيالقيمةأما،والتدليسوالغشالاخكارعنبعيدابرضاهماوالمزيالبائع

.(6)بينهمفيماالسوقأهلعليه

،(7)والطلبالعرضحسبتتحددوأنها،القيصةبيانفي(مارشال)ألفردقيعيةابنسبق-2

فعند،وقفتهالمطلوببكثرةمختلففإنها،والتنوعالاختلافكثيرةالناس"فرغبة:ويقول

طالبوهكثرمافإن،وقئتهمالطلابوبكثرة،الكثرةعندفيهيرغبلامافيهيرغبتئته

كثرةفعند،وضعفهاوقوتهاوكثرتهاالحاجةقفةوبحسب،طالبوهقلمابخلافثمنهيرتفع

وضعفها+)8(.قفتهاعندترتفعلاماالقيمةترتفعوقوتهاالحاجة

(؟)

(2)

(6)

(7)

(8)

.168ص،3.ج،السابقالمرجع

.184عى،القاوى.نجيةابن

وانظر:،66ص،6ج،الكيرالرحمعالمقي.فدامةابن

الرا:إجاء/الأوفافريوانرناسة:العراق،1ط،اوزجانروحي:نحقيقالم!غبر،الضروط.الطحاوي

.78-77ص،\خ"م4791،لإصلاميا

.102ص،3"ج،القاوى.تبمبةابن

.17ص(!041،القمدة)ذو36العدد،الاسلاميالاقتع!ادبحلة،القيةونظرلةالحرةاللع.حبن،غانم

.091-،.9ص،92ج،القاوى.تبمبةابن

.21ص،الابقالمرجع

.525-523ص،29خ،الابقالمرجع
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(1)

(2)

(4)

(5)

حالةأنويرى،*والطلب+الرضالسوققوىعنالحديثفي(مارشال)الفردأيضاسبق

اليالطلبكرةأوالشيءبقلةعنهاعثروالتي،الرضفلةنتيجةتاتيالأسعارارتفاع

قانونبتفعيلالطبيعيوضعهإلىيعودطبيعيأمرهنافالارتفاع،الخلقبكثرةعنهاتجر

،(1)العرضثباتمعالطلبقلادةنتيجةالسعرارتفاعإلىكذلكولير،والطلبالعرض

نإ:فيقول،السرمخددالتيالسوققوىعنواضحةفكرةالإسلاملثيخكانوقد

يجلبأويخلقماقلةسببهيكونقدبل(بعضظلمفيأسبابهتنحصرلاوالرخصالغلاء

فإذا،سرهارتفعفيهالمرغوبوقلالشيءفيالرغباتكثرتفإذااالمطلوبالمالذلكمن

وقد،العبادمنبشبتكونلاقدوالكثرةوالقفة،سرهاتحفضفيهالرغباتوقفتكثر

فيالرغباتيجعلتعالىوالله،ظلمفيهبببقكونوقد،فيهظلملابسببتكون

بوظائفاليوميسمىماوهوالعرضوتلةالطلبزيارةبينيربطفهو،(2)"القلوب

نآفيالعرضوقلةالطلبزيادة؟المتغيرينبينمجمعإذ،(3)والطلبالعرضمتغيرات

واحد.

فيترثرأخرىعواملوجودعنكشفأنهالسوققوىموضوعفيتيميةلابنيسجلومما

يدفعمما،الفاحثةالأرباحعلىالحمولفيالرغبةثل،والطلبللعرضإضافة،السعر

يتعطلالحالاتهذهفعند،جماعةأوواحدفيالبيعوحصرالبائعينوتواطؤالاحتكارإلى

.(")والطلبالمرضقانونعمل

هوالأصلأناللهرحمهويرى،(5)المثلبقيمةالتجارإلزامأنهمؤكداالتسيرعنمخدث

عندإلايتدخلولاالسوققوىطرلقعنتحددالأسعارونرك،السوقحرية

.23ص،الإسلامفيالحة.تبيةابن

.235ص،8ج،القاوى.تيصيةابن

(1)1131لة.أ4كاهد"6ل!لأأ+أهـ+**.*أكةالا8،"مح!*هحم7ةك،!س74ح164لةأ5".ل8ا*حلاآه

*حكهح*3ح4أ"151!أي5!م"ه"أح3("*4ح4)2.701"20"أ*(ح59813.

،!6011والرللطباعةالعيكانشركة،الاصلاميالاقتصادفيالباحثنناهج.الرحمنعبدبنحصد،الجيدل

.276-27صه،2خ

.12عى،الإسلامفيالحة.تجمبةابن
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(خ

(د

هـ(

(و

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

(؟.

11)

(؟2

يوجدولا،والطلبالعرضوفقتتحددالأسعاركانتإذاأنهعلىيؤكدثم،(1)الضرورة

لهالظالمالتسعيرأنيرىلأنه؟للتسير)2(حاجةفلاالناسأموروسارتفيهاتدخل

الباعةوخروجالناسأموالىاتلافالأقواتواختفاءالأسعارفسادمثلاتتماديةأضرار

السر:وتحديدفيهاالتدخلللدولةأوالأمرلوليمجوزالتيالحالاتومن،(3)السوقمن

.(1)السلعةإلىالناسحاجة

الاحتكار)5(.

غيرهمويمنع،معينينباناسمخصوصأشرائهاأومعيةسلعةبيعجعلأي:الحصر)6(حالة

.(8)السلعبغاميازحقأو،المقمد)7(الموزعحديثأعليهيطلقماوهوشرائهاأوبيعهامن

فيالمشرينتواطرأو،الفاحشالرلحفيطمعاالمثترينعلىوتآمرهمالبائعبنتواطؤحالة

.(9)محدوديتهمحالة

البائعواتغضرورلةالسلعةكانتفإذا:بيعها).؟(عنالضروريةالسلعأرياباقاعحالة

.(؟1)لبيعهاسعرومخديدإجبارهالأمرلوليفهنا،.بيمهاعن

منعندذلكصفة"وأما:بقولهالتسعير،كيفيةويبين،(92)والكوارثوالحروبالجهادحالة

ويحضر،الشيءذلكسوقأهلوجوهيجمعأنللامامينبغي:(13)حبيبابنفقالجوزه

.2؟ص،الإصلامفيالحة.تيسبةابن

.92-28ص،الابقالمرجع

.23ص،ا"سلامفيالحبة.تيةابن

.12ص،الابقالمرجع

.(2ص"الابقالمرجع

.13ص"السابقالمرجع

.992ص،الإسلامفيالاقتع!اديةالنظرلةاحمد.فكري،نعمان

.283ص،2ج،الاروميالاقتصادفيالباخنفاهجالرح!ن.عدبنحمد،الجدل

.؟ا-؟3ص،الاصلامفيالحشة.فبيةابن

.99ص.م9751(ط.ر)،الاصلامفياتمولنمحمد.الد،عاشوره

.12ص،الاصلاملىالحةنجمبة.ابن

.91-؟8ص،الابقالمرجع

.91عى!هج،ص1+2(العادةمطبة:القاهرة(؟ط،الموطائرحالمضالويد.أبو،اباجي
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فيهماالىفبنازلهم،ببيعونوكبفبثزونكبفيخسالهمم!دصعلىامظهاراغبرهم

العديدوا!ثاد،(")اضرعنولكنالتسعير،علىيجبرونولايرفواحتىسدادوللعامةلهم

.(2التسعيزفيالاسلامشيخبرايالمعاصرينالكئابمن

بماويرلطه(3)والزمانالمكاننفسفيالسلعةنفسسعربانهوعزفهالمثللنعنونحدث-6

بنفسالمثلوئمنالمثلوقيمةالسمرعننيميةابنويتحدث،(1)ستاعليهنعارت

هاشأمتضنأيكونأنيحبالمثللنانعلىالتثيدعناللهرحمهيففلولا،اليء)5(

مقدار.عنبتحدثثم،(6)الوقفيخللحدثوالا،البائعلدىوشولامفبولأرمجيأ

والحرامالحلالبضوابطالمضبوطالحقبفيالطلبعلىبناةتجحددأنهمينأغديد.وكيفبة

،(7)والطبيعيةالعاديةالظروففيالسلعةنلكشراءفيحفيقيةرغبةعنالنانج،الرعبة

منها:ويذكر(8)المثلقبمةمخديدعندمراعانهايجبوالتيالأسعارعلىالمرثراتويذكر

فيالسلعةواهبة.(10)السلعةعلىوفلنهالطلبوزيارة.(9)وفلنهاالسلعةعرضزيادة

.23ص،الاسلاملالحبة.نجمبةابن(1

وانظر:.563ص(م1991،الجيلدار:يروت(\ط،الاسلاميللالنعادالمامةالأعول.فازي(محابة(2

:عمان،؟ط،الاصصلامطلهئر!عةلالعامةللمصلعةالفرديةالملكبةعلىالواؤالقبؤ.مك!كلاعبد،قلدان-

.76عى!!0311!الثانرمجة

.9هص،م؟099،المشلرار:عمان،\ط،الاسلاملىالمالبةالمعاملات.وآطرون.حينسطض،سلمان-

الآطر)!يع197العدر،الاصلاصالالحادعلةطلف.حمد!،)سلاكلنظورمنلللعالجرياتير-

.66ص؟هـ(418

.13صه،92ج،الفتاوى.نجميةابن(3

.252ص،الابقالرجع(4

.23ص،الاسلاملىالحة.نجبةاين(5

.02ص"الابقالرجع(6

.523-522عي،29ج،التارىيخبة.اين(7

.635ص،الاسلأميللافنصارلهعامةالأعيول.غازي،ة!اع(8

.52،-523ص،29ج،!قاوىنيمية.ابن(9

.52(ص"29ج"الابقالمرجع(01
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المثتريوقدرة.(3)وقوتهوانقد.(2)للمزيوالاجتماعيالماليوالوضع.(؟)الناسحياة

.(")بالالتزاماتالوفاءعلى

إلىاناسضرورة؟منهاويذكرالمثلثمنمخديدإلىفيهايلجاالتيالحالاتيبينثم

وهي(الحصروحالة.(6)للسلعةالناسحاجةمعالبيعمنالباعةيمتعوأن.(5)السلعة

شراثها)7(.أوبيعهامنغيرهمفعمعسلعةشراءأوببيعجماعةأويثخصانفراد

منالملكصاحبيتضررالغيرملكفيشجرأوبناءووجودالغير)8(.طعامإلىوالاضطرار

وتواطز.(؟؟)الواجبةوالنفقة.(2)العباداتمشلزماتوشراء.(9)إليهالناسخروجأودخول

.(13)الجهادومستلزماتسلاحإلىوالحاجةوالمرلن)2؟(.الباعة

القاوى.نجيةابن(1

ج!السابقالمرجع(2

ج،الابقالمرجع(3

خ،الابقالمرجع(أ

ج،الابقالمرجع(5

نخ!،الابقالمرجع(6

ج،الابقالمرجع(7

ج،الابقالمرجع(8

ج"الابقالمرجع(9

ج،السابقالمرجع(09

خ،الابقالمرجع(11

ج،الابقالمرجع(12

خ(الابقالمرجع(13

.524ص،29

.52اص

.؟2ص

.13ص

.13ص

.13ص

.13عى

.13ص

.14-13ص

.18ص

174
http://www.al-maktabeh.com



تيعية:ابنفقهفيالأخلاقيةالصوقضوابط:الثامنالمبحث

ومنها:بالسوقتضرالتيالخاطةالممارساتبعضتيميةابنمجث

منالناسإليهمجاجماشراءإلىيعمدالذيهو:بقولهالإسلامشيخوعرفه:الاحتكار-1

نأويرى،(2)بالنهيفيهحكمهويبين،(1)"عليهمإغلاءهويريدع!نهمفيحبسه،الطعام

،(3)والسلاحالجهادمشلزماتإليهيضيفبلالطعامعلىيقصرلاالاحتكارعنالنهي

التغلبوكذلك،(")البيععلىالمحتكرواجبارالدولةتدخل:مكافحتهوسائلمنويذكر

الاشيرادزيادةأوالاتاجزيادةخلالمنالمارةعرضفيالنقصوسدالاحتكارنتائجعلى

.(5)الجلبأو

الكذبومخرلموالبيانالصدقأن-اللهرحمه-بين:والخداعوالتدليسالغض-2

فيوأوجبهابهوتعالىسبحانهاللهأمرالذيالعدلمقتضياتمنوالغث!والخيانة

منوجمله،المنكراتمنوالكذبالغشتيميةابنويعذ،(6)والمعاملاتالمعاوضات

عيبكمان:الغشصورمنويذكر،(7)ومنعهومراقتهلمتابعتهالمحتسبومهامواجبات

وغش،(!.)وغيرهوطبيخخبزمنالطعاموغش،(9)السلعوتدليس،(8)السلعة

"وكذلك:يقولوفيه:النجث!وبيع،(12)ماعبشكلالصناعاتفيوالغض،الملاب!)11(

.21ص،الإملامفيالحبة.تبمبةابن(

.525-235عى،92ج،القاوى.نجمبةابن(

.19-18صي،الإسلامفيالحبة.تيميةابن(

.29ص،الابقالمرجع(

.41ص،الابقالمرجع(

.493ص،الرعيةابسة.تييةابن(

.01-9عى،الإصلامفيالحة.تيةابن(

.\.ص،الابقالمرجع(

.\.ص،الابقالمرجع(

.\.ص،الابقالمرجع(؟

.\.ص،الابقالمرجع(1

.\.ص(الابقالمرجع(1
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والمدئسالغاشانيركدوأخبرأشراءها*)9(،برلدلامنالسلعةفييزيدأنوهوالنجش

.(2)هلونادببأننكبلأنعزيرآبعافب

نلقىعننهى!النبيأنالمحاحفيوثبت::يقول:وحاجاتهمالناسجهلاشغلال-3

يهبطأنتبلالباهلهعلأنوذلك،(3)طبه)ذاللبائعالخيارواثبتالسوقبهيهبطخىالجلب

فيلمامنهويبتاعاليهاثزييخرجأنعن!النبيفنهى،السلعبقبمةجاهلأبكونالسوق

كانمنكلفهكذا،الحالمجفيقةعلمإذاالخبارلهوأئبت،والتدليستفريرهمنذلك

العادةعنخارجكثبراسومايسامأنمثل،عبوالندلب!تغريرهيحوزلابالقبمةجاهلأ

من-اللهرحمه-واعنبرها،(").ركنانجرالمعروفالبغبباعبل،ذلكيقاربماليبذل

.(5)المنكرات

بالنصالثابتالعدلمنوالمبزانالمكيالتطفيفنحريمأنورأى،(1)والميزانالمكيالنحس-4

مرانتها)8(،مسروليةبالمحتسبانيطالتيالمنكراتمنويجعله(7)أحدينكرهولاوالعفل

.(9)كلذعلىتعزيرابعاقبوالميزانبالكيليتلاعبمنانويرى

نبمبة:اينعندالاقتصاديالهالفيالدولةوفدخلالحصبة:التاممعالمبحث

الاسلامبة،الئريعةبنعالبمانضبطةالحريةولكها،الأصلهيالحرلةأننبمبةابنبرى-1

والأحكامبالقواعدالناسالتزامكعدم،الدولةنتدخلعدها،ضرورةحصلتفإذا

ف!دخلعنهاوالمحرفوا،ا"سلامية)01(والقيماثلبراعوالمأو(معاملانهمفيالرعية

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

.؟1ص،ا"سلاملالحهة.نببةاين

.97-69ص،النرعةالباصة.نجمبةابن

.171ص،3ج،؟."ابغكاب،البخاريسعبح.البخاري

.360-359ص،29ج،القاوى.تيميةابن

.91عي،ا"صلامزالحبة.نجبةابن

.175-(47ص(92ج،التاوى.نبمبةابن

.31(ص،الرعةابصة.فببةاين

.9عى،الاووملالحبةنبة.ابن

.79-69ص،النرعةابصة.تبةابن

أول)ربع61العدر،الاسلاميالاتمادعلةالمعاعرةالافنماديةانكلاتالىنجبةايننظرة.حبن،فحانه

.7ص،(ص0341
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(؟)

2)

3)

،)

5)

6)

7)

8)

9)

12

تدخليكونوبذلك،(9)الإسلاميةالريعةلتعاليموفقاالافتصاديالمارلتععحيحالدولة

التدخلفيللدولةيحقحالاتهنالكأنتبميةابنويرى،الراشدالتوجيهبابمنالدولة

اناساحتاجإذاالعملعلىالممالبعضواجبار1محرمأ)2(كاناذاالعملمغامثلفيها

المحرمةكالبيوعالم!ئروعةغبرالتملكطرقوفع.(()الضرورةعدالأجوروتحديد.(3)هل

.(7)السفيهعلىوالحجروالتدخل.(6بالغيزالفعارةالتصرفاتومنعوالمبصر)5(.والرلا

.(8)الضرورةعدوالتعير

ويرى،خاصةرسالةلهاأنررانهحتىالنميلمنبشءالحسبةموضوعتجميةابنتناول

ومخدث،(9)علهمعينفرضأصبحتأناسعلىتعينتماوإذا،الكفابةعلىفرضأنها

غوستافيراهمامعقفقأهذاوياتي،الدولةغايةويجعلهام!ثروعيتها).((،أسبابعن

غايةالحسبةجعلإذ؟الإسلامفيالسلطةنظريةعندراساتهإحدىفيغريباومفون

يكونوأن،والتوددوالرفق،والعلم،الإسلام:المحتسبشروطمنوذكر.(؟؟)الدولة

.(12)نةلأماوا،لصدقوا،والفدرة،لفدوةوا،لعبروا،والعدل،بالناسرفيفا

الأزهرلة،الكياتمبهة:الفاهرة،الاصلاميالفقهفىالماليةوالنظمالاقصاديةالياصةاحمد.،الحمري

.(.8ص"م؟982

.902ص،3.ج،القاوى.نجبةابن

.16ص،الاسلامفيالحة.نببةابن

.18ص،الابقالمرجع

.11-9ص،الابقالمرجع

.23هعى،نجمبةاينا"سلامضبخفناوىمنالفنهبةالاطنارات

.؟9عي.سابقصجع،العفدفظر!ة.فببةابن

.28092عي.طبقمرجع.الاسلامفيالحة.نجمبةابن

.6ص.الابقالمرجع

.6-3عى.الابقالمرجع

.61-1هص(م؟989)،2عدد8الاتجهادمجلة.والدرلةالمجمعضرعبةفيلهراصةاطة.الفغط،نلق

،8-6ص8الاصلاملالحبة.نجبةابن،؟6-1هص،ولهرعبةالراعي)صلاحليالئرعبةالبارر.نبةابن

46-8،،65،69.
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أهمها:منميزاتبعدةالحسبةلموضوعقيميةابنمجثوأتاز

والأمرالمععةالحشةمنالهدفإنإذ؟للدولةالعامبالمفهومالحسبةموضوعربط(أ

.(؟المنكزعنوالهيبالمعروت

يهتمكانأنهذلكومعنى،عامومبدأشاملبتصوريخرجالحشةفيكتابهيقرأمنكل(ب

.والجزئياتالتفصيلاتمنأكثروالمبادئبالكليات

قديكونوبذلك،الماليةالعقوباتوهوغيرهلهيتطرقلمموضوعاكتابهفيتيميةابنأدرج(ج

.بالقرآنيزعلاماباللطاننرعفالثه،(2)المحتسبأوامرتنفيذيكفلكونهبهانفرد

جبلتالتيالاسبعضففوسعنومخدثبحثهفيالنفسعلمموضوعاللهرحمهأدخل(د

.(3والمنكزالإثمارتكابإلىبالإنسانندفعالتيالدوافعفيوبحث4الاستعلاءعلى

وتهذيبهاالنفوسبواعثمعالجةإلىليصلالحسبةفيالأخلاقموضوعتيصيةابنأدخلهـ(

اللهيحاسبهاأنقبلومجاسبهانفسهالإنسانيراتبكي،حقيقتهاعلىوكثفهاوتوجيهها

ونعالى.سبحانه

منهناكأنمع،وققليدهمالآخرلنعنالقلعنبعيداالتأليففيبهخاصافهجااتغ

نيةالقر!بالآياتويدعموشششهدآرائهعلىويدلل،(1)الماورديمنهجنهجأنهيرى

أدديموورزى،خلافاتشاك!انإنالفقهيةالخلافاتويذكر،النبولةوالأحاديث

يناثىالمالهةوعند(قويايراهمايرجحأوبهخاصرأيإلىالنهايةفيليخلصوياقشها

لخدمةالفقهأصولفيبراتي!خربل،النصوصبظاهريكتفيولاوعمقبدقةالآراء

قويأ.يراهالذيالرأي

.6-4عى،الاسلامفيالحبة.تيمبةابن(؟)

.03-92ص،الابقالمرجع(2)

.ه،-15ص،الابقالمرجع(3)

رار:عمان،\ط،الإسلامي1لسلهيللمجتىالاقصاديةالإولرةفي!را!ة،الحبةنظامظاهر.خيلخالد(4)

.54ص،م1997،المبرة
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كالتسعير،فيهاتتدخلأنللدولةيجوزالتيالمجالاتوخاصةالاقتصاديالجانبعلىركز(ز

.(؟)مناالسوقوقوىوالعملوالملكيةالسوقوضوابطوأخلاقيات

عل!لامراقبة؟منهافيذكرالاقتصاريالجانبعلىويركزالمحتسبوظائفعنيتحدث-3

ومدىالاقتصاديالثاطومراتبة.(2)خبثةأومحرمةسلعةأيةيمغأنفواجبه،ونوعيها

والمنتجاتالأسواقومراقبة.(3)والخيانةالكذبعنوبعدهوالأمانةبالصدقانضباطيته

البيوععنمو.(5)اهبالعبثمحاولاتومنعوالموازينالمكاييلومراقبةفيها)1(الغشوفع

التيالمحرمةالعقودونع.(6)بعضهمتجاهللناسوظلمغررفيهاالتيعنهاالمنهيأوالمحرمة

سلامةمنوالتأكدوالمهنالصاعاتأصحابعلىوالرقابةوالميسر)7(.الرلاتحتوي

سلعأيةأووملابسمنسوجاتأوغذائيةكانتسواء،بإنتاجهايقومونالتيالمتجات

.(8)أخرىوخدمات

وأالنقدتزويرفيسواءتلاعبأوفيهاغشأيومغ(والعطوروالمجوهراتالقودومراقبة

السوقومراقبة.(؟.)الكاذبةالمزاوداتومغوالعطور)9(.الكرممةوالأحجاروالفضةالذهب!ع

خارجإليهموالخروج،الجلبتلقيذلكومن،السوققوىعلىتأثيرأواشغلالأيومغ

الحاضروبغالسوقسرالسلعةإلىالناسوحاجةالسوقبسعرالاسجهلواشغلال،السوق

مماأقلأوأكثربسرفيبيعهاالسلعةإلىالناسوحاجة،أيفابالسوقمعرفتهيستغلالذيللبادي

إلىويطمئنالمساومةيجيدولاالسوقبسعريعلملاالذيللمشرسلوالبيع،صاحبهابهيرضى

.99-93ص،الاقتصاديالمجالفيتدخلهاومدىالدولةفيتيميةابنءارآ.دمحم،ابارك(1

.38ص،الإصلامفيالحبة.قيميةابن(2

.9ص،الابقالمرجع(3

.01-9ص(الابقالمرجع(4

.9ص،السابقالمرجع(5

.11-1.ص،الابقالمرجع(6

.11ص"الابقالمرجع(7

.\.ص،الابقالمرجع(8

.؟.ص،الابقالمرجع(9

.؟1ص،الابقالمرجع(01
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سلعةنقصتفإذا،الأسواقفيالتموينيالوضعومراقبةالاحتكار)3(ومنعالباثع)1(.أمانة

مرتفعبسعرالاالسلعةببعالباعةرفضداذا،طرحهاعلىالتجارأجبرلهابحاجةوالناس

.(3)المثلبسعربيعهاعلىأجبرهم

فعلىالسلعبعضسعرتحديدالىالدولةاضطرتفإذا،مخديدهاعندالأسعارومراقبة

منومراتتهالعملسوقعلى)((.والأشرافالتسعيرةبهذهاتجاراتزاممدىمراتبةالمحتسب

العمالأجورومراقبة،اليهمالحاجةعندالعملعلىالمهنوأصحابالعمالبعضإجبارخلال

وسوقالسلعأسواقومراقبةإنقاعها)5(.العمللأصحابولابزيارتهالهمالسماحوعدم

.(6)اشغلألأيلمغوالكوارثالحربثلالطوارئحالاتفيالعمل

تيعية:اينصهفيالممعار&العان!ر:المبحث

الحباةعصبتثكلواصبحت،موخراانتشرتالئالحديئةالأمورمنالمصارف

فهو:المصارفنحتتندرجموضوعاتعنتيميةابنوتحدث،الدولفيالاقتصادية

عنوتحدث،(7)والاصطلاحالعرتالىاعتمادهاوفيفبهابرجعالنقودأنعلىيوبمد-1

ويتحدث،(8)للفيحومخزن،للتبادلووسيط،للقبعةمقياس:وهيلنقودوظائفثلاث

جهةتوحيد:فهاويذكر،النقديللاصدارالثرعيةالفموابطبعضعنالهرحمه

الغث!مراقبة،الأمرولياوبالسلطانعنهعئرماوهو،بالدولةمشوبةو)ناطةالإعدار

العبثوعدمالإسلامديارفيالنفدسلامةعلىوالمحافظة،المسلمينسكةوكسرالنقودفي

(2

(3

(5

(6

(7

(8

.12-1؟ص،الاصلامذالحة.نببةابنالمر(

.21ص"الابقالمرجع(

.؟3-12ص"الابقالمرجع(

.13ص،الابقالمرجع(

.61ص،الابقالمرجع(

.؟6ص،الابقالمرجع(

.522-152ص،؟9ج،القاوى.تجبةابن(

.522-152مي،الابقالمرجع(
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مصلحةومراعاة،لهاالحقيقيةالقيعةعنالمضروبةالفلوسهذهتبزأن،ونشويههابها

.(؟)أخرىعملاتطرحأو،بهااقاجرةأو،بايديهماليالعملةإلغاءحيثمنالناس

تطردالرديئةالملةقانونعنالحديثفيغرشامتوماسالسيرالاقتصاديالعالمسبق

بقيةتكونفلوسألهميفربأنللسلطانينبغي+ولهذا:يقولحيث،الجيدةالعملة

يشتريبانأصلاالفلوسفيالسلطانذويتجرولا،لعمظلمغيرمنمعاملاتهمفيالعدل

يخرها،لهمويضرببايديهمالتيالفلوسعليهميحرمبانولا،فيهفيثجرفيضرلهنحاسا

منالصناعأجرةويعطي،العامةللمصلحةفيهرلحغيرمنبقيمتهيضربمايضرببل

فإنه،بالباطلأموالهموأكلاناسظلمابوابمنعطيمبابفيهاالتجارةفإن،المالبيت

منعندهمماأفسدأخرىفلوسالهموضربعرضاصارتحتىبهاالمعاملةحرمإذا

وأيضا،سعرهامنباغلىبصرفهافيهاوظلصهم،فيهافيظلمهمأسعارهابنقصالأموال

فيصرفونهاصغارأياخذونالظلمةأنالىذريعةصارتالفلوسمقاديراختلفتفإذا

.(2)*الناسأموالفتفسد!غارهاويخرجون،بللاآخرإلىوينقلونها

عنويتحدثالتقمخم)3(،فيشبللنقدالشرائيةالقوةانخفاضأنتيميةابنيوضح

خلالمن،(4)الارتفاعمنلمعهاالأسعارعلىالرقابةؤهي،التضخمعلاجطرقإحدى

نأعلى،التضخمكبتأجلمنوالضروريةالاستهلاكيةالسلعأسمارعلىالرقابةفرض

فيبانهذلكمعللين،التضخملأثارحلاتصلحلاالأسعارعلىالرقابةأنيرىالبعض

.الارتفاعتواعلأنهاإلاالأسعارعلىالرتابةالحكوماتتفرضالحروب

بيعة(6)عليهالتحايلطرقمنويذكر(5)عليهللتحايلطريقةأيةومغالرلاحرمةعلىاكد

عقدابالربايقرناوان،عجوةمدبمالةيعرفوما،المحللأووالوسيط،والتورق،العية

للرالعاعسةلهار:\ل!لاض،؟ط،اسلاكلالتمادفيو7سارهاورورهاالاثمانيةانقود04محابنابراهم،العر(1)

.(07-694ص،92ج،الماوى،تيةابنوافظر،152-052ص،!1)11،والتوقح

.964ص،القاوى،ةب!بنابنانظر(2)

.25،-523ص،الابقالمرجع(3)

.024ص،م؟9ول،الجاعيةالمار،الاقتادبادئ.كاكل،بكري(4)

.184ص،29ج،القاوى.نجبةابن(5)

.171ص"29ج"الابقالمرجع(6)
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فالفلوسوعليه،الثمنية)1(مطلقهوالنقودريافيالعلةأنإلىتيميةابنويذهب،آخر

تيميةابنرأيلاقىوقدالرلا)2(،فيالنقودحكمعليهاويطبقنقدأتعذ+المتداولة"الرائجة

وأخذت،النقديةالأوراقبشانالسعوديةالرليةالمملكةفيالعلماءكبارهئةاستحسانهذا

بالمنعةخرجتسلعةأنهااعتارعلىالحليصياغةعلىالمعاوضةتيميةابنومجيز،(3)هب

تيميةابنفيهافيقولببعضهاالقودصرفعمليةأما،(1)السلعجنسإلىالنقدينجنسعن

بدرهمعشرثلاثةويصرفها،بدرهمقرطاساعثرأرلعةالفلوساشترىعمنسثلعندما

.(5)*رخيصةالثزاهاوانذلكجازالعامبالسمرلناسيصرفهاكانإذا:فاجابيجوز؟هل

الطرلقخطرالمقرضفيرلحآخربلدفيليستوفيببلديقرضه*أن:بقولهالسفتجةعزف

منأنكما*وهذا:قاثلأحكمهاوبئنالاقزاض")6(،ففعةالمقرضويرلح،الحملومؤونة

جرقرضلأنهعنهينهىوقيلالعلماء)7(قوليأصحفييجوزفهذا....منالفتجةأخذ

خطربأمنانفعرأىالمقترضلأنالجوازوالصحيح،رياكانففعةجرإذاوالقرض،ففمة

لاوالثارع،الاتتراضفعبهذافكلاهعا،المقترضلراهمبلدإلىدراهمهنقلإلىالطريق

وقدويفسدهميضرهمعماينهىوانما،إليهومجتاجونويصلحهمالناسينفعععاينهى

.(8)"هنعاللهأغاهم

بيعليتأنهايرىفهو،(9)خلافهوليسالقياسوفقجاءتأنهاوبثنالحوالةعنمخدث-6

للمحيلوليسثروطهاالحوالةقصح:فيهاويقول،الحقإيفاءنجسمنوإنمابديندين

بامريكونأنإلا،لهابالإقباضعليهالمحالذمةتبرأولاالحوالةبعدبهالمحالقبضله

.87ص،م2،4981ط،حكمه،قيمته،قاريخه،حققةانقديالورق.سيسانبنجدالله،فغ(؟،

.93ص،2ج،م9851،المرليالاندار:جدة،\ط،الإسلاميالاقتماد.عب!نعممحمد،عفر(2)

الوفاءدار:المنصورة،1ط،الاسلامعالجهاوكيفالإسلايةالبنركفيرام!سالاثكلة.روحمحمد،الصاوي(3)

.531-34،ص،م؟099،واتوفيعوالرللطاعة

.242ص،قببةابنالاسلامشبخفتاوىمنالفقهيةالاخبارات(4)

.654ص،92ج،القاوى.تييةابن(5)

.534ص،الابقالمرجع(6)

.139-39.ص(4جالكير،الثرحمعالمغني.قدامةابن(7)

.6،1-،،هص،92ج!القاوى.تيةابن(8)

.135-215ص،02ج،الابقالمرجع(9)
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دفيالقابضومنذتهفيفليعادعليهالمحالمنواحدكليطلبأنوللمحت!ال،المحال

.(1)إذنهبير

عنتحدثإذ؟الكفالةمنجوانبعدةفيهبثين،الضماناسمتحتللكفالةفصلاأفرد-7

أنهثبتفان...ضمنهمالزمهخطهأووبينةبإترارضامنأنهثبتاذا:فقالالكفيلأهلية

بمجردالعقديفسدلاولكنضمانهيصحلملنفسهبالتصرفمشقلغيرعليهمحجوراكان

إذاوكذلك،مخليفهفلهعليمحجوراكنتإنييعلملهالمضمونإنقالوان،الحجردعواه

يصحنعم:يقولوالمكفولالكفيلرضوعن،(2)لهالمضمونتحليففلهالإكراهادعى

بغبرقضاهإذالكن،للضامنالمستحقويطالبعنهالمضمونإذنبغيرالذمةفيماضمان

المكفولمطالبةوعن،للعلماء*)3(قولانفيهالمدينعلىبذلكيرجعأنلهفهلالغرلمإذن

لهيكنلماستوفىفإذانهماشاءمنيطلبأنللشدم"إن:يقولتالمكفولأوللكفيلله

العودةفلهوخسائرنفقاتمنالكيلعلىيرتبماأما،جميعا*)1(يطالبهماأنولهمطالبة

يعرفلمالضامنكان*إزا:يقولالكفيلإعسارحالةوفي،(5)بذلكومطالتهعنهالمكفولعلى

.(6)*ةيبإقامةإلىمجتاجولاذلكفييمينهمعقولهفالقولالإعسارواذعىذلكقبلمالله

قيمية:ابنفقهفيالدولةمالية:عثرالحاديالمبحث

يلي:مايميةابنفقهفيالعامةالماليةجوانبمن

للأمواليكن*ولم:فيقول،!الرسولزمنوجودهعدممبرراالمالبيتعنمخدث-1

كانبل،عنهاللهرضيبكروأبي!اللهرسولعهدعلىجامعديوانوالمقسومةالمقبوضة

واشعتالمالكثرتاللهرضيالخطاببنعمرزمنفيكانفلما،فشيثاشيئاالماليقسم

.7،5ص،القارى.تبصبةابن(1)

.255-155ص،29خ"الابقالمرجع(2)

.645عى،29خ"الابقالمرجع(3)

.055ص،92خ،الابقالمرجع(4)

.231ص،تبميةابنالإصلامخبئقاوىمنالففيةالانخيارات.نبميةابن(5)

.15صه،92ج،القاوى.نجبةابن(6)
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(1)

(2)

(3)

(1)

(5)

(6)

(7)

الزمانهذافيالجث!وديوان،وغبرهمللمقاتلةالمطاءديوانفجعل،الناسوكثرالبلاد

.(؟)"المسلمينرواوينأهمهوالديوانوذلك،أكثرهعلىثشمل

الأموالأوالسلطانيةالأموالعليهااطلقالتيالعامةوالماليةالخاصةالماليةبينتيعيةابنميز

فصاحبالعامةالماليةأما،(3)الأفرادملكيتهاصاحبانصةالماليةأنفئينالمثتركة)2(،

.(")الدولةملكيها

والقائم،،الزكاة:نهاوذكر،الإسلايةالدولةمواردبعضعناللهرحمهتحدث

المال،المسلمبنغيرعليهيصاعوماالحاكموهدايا،والصثور،والجزية،والخراج،والفيء

فوائد،بدونوالاقزاض،المسلمينمالبيتواس!مارات،صاحبهيعرفلاالذي

ولابن،(5)المباشرةويخرالمباشرةالضرائبإلىملمحاوالضرائب،والغراماتوالمثاطرات

يوجدولاالمالبيتفيرصيدفالككانإذاأنهعلىتقمدالضرائبفينظروجهةتيمية

كانإذاأما،جديدةضرائبفرضإلىيلجأفلا،إضافيةأمواللتوفيرحاجةأوداعي

شريطةتفرضفعدها،الطريقةبهذهإلاالمالنأمينيمكنولاضرلبةلفرضداعهنالك

.(6)اهنم!اعفائهالبعضمحاباةأوفئةدونفئةيخملهالامجيثالعدلتحقيق

النظمفيالعامةالماليةعنيختلفالمسلمبنمالبيتأنمبيناالماليتنفقاتعنوتحدث

تصرفأنيجوزولا،وتعالىسبحانهاللهقبلمنالمصارفمحددةمواردهبعضكون،الحديثة

،الزكاةفيمسائلبعضفيوآراءوقفاتتيميةلابنكانوقد.الزكاةمثل،لهحددتمالغير

:يرىإذ؟للضرورةاليهاالإشارةمنبدلا

.(!)الثمانيةالأصنافعلىقسمتهايثرطولاالثمانيةالأصناتمنأيفيالزكاةتصرفأن

.37ص،والرعةالراعي)علاحفي1لشرعةابصة.تييةابن

)جمادى78عدد،الاصلاميالاتصادمجلة.تيميةابنفكرفيالإسلابةالدولةمايةمحمور.عوت،الكفراوي

.53صهـ(8041لىلأوا

.26ص،والرعيةالراعي)صلاحلىال!رعيةالياسة.نجمبةابن

.3.ص،الابقالمرجع

.253-252عى،29ج،تجمبة.القاوىابن

هجرم1،1988ط،.الذرالب.ماليةوطالفلرضفيالأمروليسلطةعبدالحيم.الدينعلاح،سلطان

.28(ص،والاعلانواتوفلهعوالثرللطاعة

.04-93ص،2هج،القاوى.تيبةابن
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(ب

(خ

(د

هـ(

(و

(ز

(خ

المصلحةعلىفيهاالعامةالمصلحةنقديممجبإذ؟المصارتمحددةغيرالدولةإيراداتأن

.(؟،الفردية

نجبممنكانواولوحتى،تابواإذاإلاعليهاالمصقلنالمعاصيلأهلتصرفلاالزكاةأن

اتشارمنومعانلألهتقواهزيادةالىهذاتيميةابنموقفسببويعزى،(2)الزكاةلهم

المعاعي)3(.هذهلمحاريةوسيلةالزكاةاعتمادالىدفعهمما،زمانهفيالمعاعي

يكنلمإذاالتعليحنفقاتلتغطيةالزكاةمنالأخذالعلملطلابكذلكتيميةابنومجيز

.(4)هبيتعلمونمالديهم

كانواإذانزلواوانالفروعوإلىعلواوانالأصولإلىالزكاةصرفاللهرحمهويجيز

فقراه)5(.

إخراجمنمانعلافعندهاوالضرورةالمصلحةرعتإذاإلا،(6)انيعمخرجالزكاةأن

علىالمحافظةفيكبيرحدإلىيسهمالعينإخراجإنإذ؟اقتصاديبعدلهوهذا،(7)القيمة

التدهور)8(.منوسلامتهاللنقودالشرائيةالقوة

إذالهالراداتوتويخرالمالبيتتمويلفيياعدوهذا،وجتاذاالزكاةرفعتعجلجواز

.(9)النفقاتتغطيةأجلمنللمالمجاجةوكاناالضرورةدعت

المالكيدفعهابلإليهدفمهايجوزفلا،صتحقيهاإلىالزكاةيصرفلاالحاكمكاناذا

.(10)هنعومخزيتسفطرفعهاعلىأجبرواذا،للمشحفين

.578-75صه،28ج،القاوى.تيميةابن(

.87ص25خ،الابقالمرجع(

)جمادى78العدد،الاصلاميالاتمادمحلة،نببةابنفكرنلأالإسلامةالدولةمابةمحمود.عوت،الكفراوي(

.93ص"هـ(؟801الأولى

.187ص،الابقالمرجع(

.29ص،2جه.القاوى.تبيةابن(

.83-82ص،2!أه،الابقالمرجع(

.12-2.ص،؟هـ(204)رمضان،1العدد.،الاووميالاقتمادمجلةالإدارةحن.بوسف،القرضاوي(

.هص،م9899،عمان.وطموحاتواقعالزكاةندرة.اننديوالتف!خمالزكاب0.عبثاللطفنعصت،فهور(

.86-8صه،2جه.القاوى.نجيةابن(

.81ص،الابقالمرجع(1
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1)

(ب

بئ(

(د

هـ(

(؟)

(2)

(3)

(4)

(5)

أهمها:يزاتبمدةلهامميزاالماليةالرقابةعنتحدث

والورعوالتقوىوالكفاءةالعلممثلالماليةالرقابةمهمةيتولىفيمنصفاتتوفراشتراط

.(1)والقوةوالعدالة

القوةتستمدخىبالخليفةارتباطهاوجعلالتميذيةالسلطةعنالرقابةجهازواشقلالبة

.(2)مباشرةنه

الكفاءةقاعدةوفقوموظفيهأعوانهاختيارمسووليةالماليةبالرقابةيقوممنيتولىوأن

.(3)هبيقومبماعالمأومؤهلغيرهومنالمهامهذهفييوظفلاحتىوالقدرة

إلىالحقوقردإلىتعدتهابل،والنفقاتالإيراداتعلىتقتصرلمالإسلامفيالرقابةوأن

.(،صحابها)أ

:يقولإذ؟مالياحتياطيرصدوجوبوهياقتصاريةقاعدةاللهرحمهتيميةابنويضع

قفرلهطخارجيعدومنعظيمفتقيحدثخىومخصيلهاالأموالجمعترك"ىان

راتبةوظائفنوظفأنذلكوطريق،للحاجةونرصدالأموالتجمعأنفالرأي،وتجيع

الجهاد")5(.إقامةمنالمطلوبةالمصلحةبهاويحصلضرربهايحصللا

.51-1اص،والرعةالراعي)صلاحفيالنرعبةابسة.ببةابن

.6ص،الإسلامفيالحة.نبميةابن

.؟1-01ص،والرعةالراعي)صلاحفيالثرعةابسة.تيةابن

،2المجلد.الإسلاكلالاتصاد.عبمال!نرالملكجاممةمجلة(العامةالماليةالرنابة.عبدالحانظنانل،العوامله

.68ص،!0141

.46ص،المثزكةالأموال.نبميةابن
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:السادسالفصل

تيميةابنعندالسياسيالفكر

الغرايبة*محمد

مفلىمة:

أمراءبينالنزاعبكثرةالعصرهذاتميزوقد،البحريةالمماليكعصرفيتيميةابنعاش

سياسيأ،الأوضاعوتدهور،الاستقرارعدمإلىأدىالذيالأمر،الحكمعلىالمماليك

درجةعلىكانواكبارعلماءظهوردونيحللمهذاولكن،واجتماعيأ،!اداريأ،واتتصاديأ

والمعرفة.العلممنعالية

علمية،رسائلالحاضروقتافيحولهأجريتالذيتيميةابنالفقهاءهؤلاءأبرزومن

الىبحاجةعندهالسياسيالجانبويبقى.فكرهفيالجوانبمنالعديدقناولتكثيرةأكاثوكتبت

البحث.منمزيد

أفكارهلاستنبا!الفقهمجالفيسيماولا،مصنفاتهفيأبحثأنعليئالواجبوكان

السياسي.لفكرهواضحةوصورة،تاسقةوحدةالجهدهذامنأكونلعلي،السياسية

وليسوسلمعليهاللهصلىالرسولعن)خليفةالخليفةعنحديثآالدراسةهذهوتتضمن

الخليفة.واجبات.الخليفةفيتوانرهاالواجبوالشرو!.الخليفةنصبوحكم.(سبحانهاللهعن

الفاطميين.خلافةمنوموقفه.الخلافةنظاموتطورالجاثر.الخليفةعلىوالخروج.الرعيةواجبات

.عصرهحكاممنوموقفه.والرعالياسةببنالحرلقونقده

الله:عنخليفةليسالخليفة-أ

عنخليفةهوالخليفةأنيرىوهو.(1)"غيرهعنخلفأكان"من:بأنهالخليفةتيميةابنعرف

نأويرىالفقهاء.جمهورمعيتفقبذلكوهو،شحانهاللهعنخليفةوليس،!اللهرسول

مألا+3!اكة"كاهع!4.ح4لب5:ملنةجامعةفيالففهأصولتم،الإسلامبةواللراساتالرلهعةأشاز8

محمد،وولد.انجديمحمدالرحمنعبدونرنيبجمع،قيميةبنأحمدالاسلامثيخفتاوىمجموع.تببةابن(()

.43ص"3جههـ،1398،الرلاض،2ط
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كابنمنهمالفلاسفةولاشمالأنهم،وكفرواضلواقداللهعننائبالخليفةإن:قالواالذين

الإنسانخلقاللهلأنالكبير،العالمهواللهوأنالصير،العالمهوالإنسانإن:يقولونعرلهي

،المخلوقاتوجودعبنهوسبحانهاللهوأن،الوجودبوحدةيقولونفهم(صورتهعلى

.(؟)والصفاتللأسماءالجامعالخليفةهوالمظاهربينمنفالإنسان

هي:أدلةبعدةإليهذهبماعلىتيميةابناشدلوتد

سفرنا،فياصحبنااللهم،الأهلفيوالخليفة،السفرفيالماحبأنت+اللهيم:!قوله-1

.(2)أهلنافيواخلفا

،قيوم،مهيعن،شهيد،حيفهو،لغيرهخليفةيكونسبحانهاللهأنيفيدفالحديث

.(3)بإذنهالاعدهأحديشفعولا،حفيظ،رقيب

خليفةولكن،اللهبخليفةلست:قال!اللهخليفةيا،الخلافةتوليهبعدبكرلأبيقيلعندما-2

.(4ذلك)وحسبي،!اللهرسول

،ونحوه،الغزوأو،السفربسببغيبةأو،بموتالمشخلفعدمعديكونإنماالخليفة-3

ولي!(يغيبولا،يموتلاحيشحانهوالله،الاستخلافإلىالمستخلفلحاجةويكون

التيالأسبابمنخلقهبماويعافي،وينصر،يرزقولائرزقوهو،الاستخلافإلىمجاجة

الحميدالغنيهوفالنه،أسبابهاإلىالمسبباتكافتقارإليهمققرةهيوالتي،خلقهمنهي

يقومولا،نهخلقأأحديكونأنيحوزولا،بينهماوما،والأرضالسمواتفيماله

.(5)هبمشتركفهوخليفةلهجعلفمن،لهكفءولا،لهسميلالأنه،مقامه

عننائبالخلبفةأنعلىبهالاستدلاليصحلا،(6)الأرضفياللهظل+السلطانالحديث-4

والآوي،المطابقةمننوعألهمطابق،لهرفيقوهو،آخرإلىمفقرفالظل،سبحانهالله

يستغنىلاإليهمققرمخلوق،اللهعبدفالسلطان،الظلصاحببالمظلالمكتنفالظلإلى

.4اص،3هج،تيميةبنأحمدالاسلامفيئفتاوىمجموع.تجيةابن(1)

.214ص،6ج،2،1993ط،ةلا!رلامرسة:سروت،الأرناروطشميبتحيق،حبانابنمححيح.حبانابن(2)

.54عى،3هج،قاوى.فبمبةابن(3)

.51ص"3هج"الابقالمرجع(4)

.14ص،3خه،الابقالمرجع(5)

.؟62ص،8ج،م4199الاز،دارمكبة:المكرمةمكة،عطاالقالهرعدمحمدتحقبن،،لبرىالنناليهفي.(6)
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السرردمعانيمنذلكويخر،والنصرةوالحفظوالسلطانالقدرةمنوفيه،عينطرفعنه

منأقوىوهو،الأرضفياللهظليكونأنبثبهماالخلقنوامبهاالني،والصمدية

،الناسأمور!لحتاللطانذوصلحفإذا.وعبادهخلقهأموريصلحبهاالنيالأشاب

ظلهوإذ؟4مصامنبدلا،وجهكلمننفسدولا،فصادهبحبفدتفدواذا

،الأذىبعضالايمنعلاونارة،الأذىجميعمنمانعأكاملأيكونتارةالظللكن،الله

الأمر"(.فدالظلعدمإذاوأما

نحليفة:فصبحكم-ب

منها:أدلةبعدةوامتل،الأمةعلىواجبامرخليفةنصبانتيميةابنيرى

الهوىتبعولا،الاسبينفاحكم،الأرضفيخليفةجعناكإناداود)يا:نعالىقوله-1

.(26:ص)،اللهسبيلعنفيفلك

.(2)أحدهمفليومرواسفرفيثلاثةخرج*)ذا:!قوله-2

بها،إلاللدنياولاللدينقباملابل،الدينواجباتأعظممنالاسأمرولابة)ن-3

الاجتعاععدلهمبدولا،بعضالىبعفهملحاجةبالاجتعاعالاتتملاالناسفمصلحة

.(3)ساربدونيصلحانيمكنلافالجسد،رأسمن

،والعدل،الجهادأوجبكما،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرسبحانهاللهأوجب-4

الواجباتمنوغيرها،الحدودداقامة(المظلومونصر،والأعيار،والحمع،الحجلاقامة

واجبأ)"(.أمرأأمبرتضببكانلذا،والإمارةبالقوةالاتملاالتي

الجماعةفإن،السفرفيالعارضالقليلالاجتماعفيالواحدتايراوجب!النيكان)ذا-5

.(5)أولىبابمنعلهاأحدبتاميرمطالبةنكون

.54،64ص،3هج،صابقمرجع،تاوى.تيةابن(1)

.41؟4ص41ج،الاسلاكلالمكب:يروت،الأعظميمحمدنحقين،خقممةاينعحيحغزيمة.ابن(2،

.391،394ص،28خ،نببة.لناوىابن(3)

.39.ص"28خ،الابقالمرجع(1)

.39.ص،28خ،الابقالمرجع(5)
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الخليفة:فيتوافرهاالواجبوالصفاتالثروط-ج

فيهتتوافرأنيتولاهلمنبدلاالمنصبوهذا،وأهمهاالماصبأخطرمنالدولةرئي!فصب

والعقل،،الإسلام:شروطإلىفبالإضافة.العظيمالمضبهذامعتتلاءمومواصفاتشروط

نلاحظ،الملعونالفقهاءعليهاأ"دفقالتيالانعقادشروطوهي،والحردة،والذكورة،والبوغ

هي:أخرىشروطأيثشرطأنهتيميةابنلمصنفاتمطالعاتاخلالمن

للأحاديثترشيأصلمنيكونأنمجبالخليفةأنتيميةابنيرى،القرشيالنسب-1

الناسمنبقيماقىلشفيالأمرهذايزال*لا:!بقوله:ومنها،(؟)المجالهذافيالواردة

أقامواماوجههعلىاللهكبهإلاأحدناديهمبىلاقرش!فيالأمرهذا"إن.(2)اثان

.(3)الدين

فكانوا،!النبيالصحابةبايعكما،الخلفاءيبايعوناناسأنالشةمضت،المبايعة-2

.ومخوهما)((والنكاحالبغعقديعقدونكما،البيعةيعقدون

تحليفهفييوسفبنالحجاجأحدثهاىانما،لهاأعللاالبيعةأيمانأنتيميةابنويرى

وفيعا.المالوصدقة،بالنهواليمين،والعتاق،بالطلاق،مروانبنالملكلعبدللمبايعين

هذهعلىترتبماإثمفعليهزلكأحدثومن،ذلكمنأكثرأبمانآالحكامأحدثبعد

.(5)رلامنالأيمان

طاتفياخلفواولكنهم،الاختيارعنداشتراطهاعلىالملمونالفقهاءاتفق،العدالة-3

ولاأمرهجميعئرد:الأول:قولينعلىبالغبةفاسقعليهمتأمرأو،الف!قعليهطرأإذا

(بو،1(.ص،\ج،العليةالكتبرار:يروت،و1لقد!لةالثيةكلامفقن!فيالبرلةالنةفهاج.ييةابن(1)

.343عى،م1977،العرليالفكردار:الفاهرة-وففههراو2-وعصؤحياته،تبمبةابنمحمد.زهزة

.162ص،؟اج،جاناينسير.حبانابن(2)

،3ج،م؟3،987طكثير،ابنرار:يروت،الغامصطنىغبن!البخاريصجحاسصاعبل.بنمحمد،البخاري(3)

.1289ص

.443ص،تيميةإبنزهرةأبو(4)

.2(صه،9831(2ط،المعارفمكة:الرلاض،الففيحامدمحمد!يق،!فقهيةنورافيةالقواعد.تيبةابن(5)
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ئطاعولا،الحقفيئطاع:والثاني.ظلمولايتهلأن،معصيةفيولا،صروتفيلائطاع

.(؟)الرأيهذاإلىيميلتيميةوابن.معصيةفي

توافريشترطونجده.السنةأهلجمهورمعيتفقالشروطهذهاشتراولفيتيميةابنإن

والصبر)3(،والحلم،(2)والصلاحالاستقامة:فيثملةوهي،الدولةرئيسفيكثيىةصفات

.(7)الاسعلىالعلووعدموالتواضع،(6)بالرعيةوالرفق،(5)والعفة،والثجاعة)1(والكرم

الخليفة:واجبات-د

والشةالكرلمالقرآنالىالاحتكامطرلقعنيتموهذا؟وحراستهالدين)قامة-1

عنوتنهى،النبولةوالسنةالكريمالقرآنإلىالاحتكامتوجبكثيرةنصوصفهناك،النبوية

النبوية.والسنةالكردمالقرآنغيرإلىالتحاكم

والميزان،والدينالعلمبهيقومفالكتابوالحديد.(والميزان،بالكتابإلايقوملاوالدين

رسلناأرسلنا)لقد:تعالىيقولالحدود.بهتقوموالحديد،الماليةالمقودفيالحقوقبهتقوم

شديد،بأسفيهالحديدوأنزلنا،بالقسطالناسليقوموالميزانالكتابمعهموأنزلنا،بالبيات

الناسيقومأنفهاوالمقصود،الكتبىانزال،الرسل!ارسال،(52:،)الحديدللناسوفافع

قوامكانولهذا،بالحدبدقؤمالكتابعنعدلفمن،خلقهوحقوق،اللهحقوقفيبالقسط

.(8)والسيفبالمصحفالدين

تركها،علىويعاقب،والصيام،بالصلواتالناسيامرأنالأمروليعلىيتوجبلذلك

المحرماتاست!حلالفعوعليه،تركهاعلىويعاقب،عليهمتجبالذينمنالزكاةيأخذوأن

.143ص"نجميةإبنزهرةأبو(؟)

.17.ص،28ج،فتاوى.تيميةابن(2)

.137ص،28ج،الابقالمرجع(3)

.؟51،95هص،28!خن،الابقالمرجع(4)

.29،295اص،28ج،الابقالمرجع(5)

.36هص،28خ،الابقالمرجع(6)

.364ص،393ج،الابقالمرجع(7)

.26،ص،28خ،الابقالمرجع(8)
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فععليهمجبكماذلك.ومخو،الأرضفيوالفساد،المحارمذواتكنكاحعلهاالمجمعالظاهرة

للكابالمخالفةالباع:ثلمرتكببهاعلىالعقوبةىايقاع،الدياناتفيواتدليسالغش

تلقاهاالتي!النبيباحادبثالتكذيبومثل،المسلمينوأئمةالمحابةجمهوروسب،والشة

والشة،الكتابنحريفوثل،!النبيشريعةعنالخروجتجويزومثل،بالقبولالعلمأهل

علىالمحافظةطريقعنالناسدينبإصلاحالأمرولياهتموإذا.(؟)اللهبقدروالتكذيب

يفعلونأو،الواجباتيتركونممنالمخالفينمنمستحقيهاعلىالعقودة!انزال،العبادات

والدنيولة)2(.الدينيةمصالحهمومخقيق،المجتمععلاحذلكعلىيترنبفإئه،المحرمات

علىويحمل،الحدودتعطيلنتيجةهيالمجتمعفيتحصلالنيالمفاسدأنتيميةابنويرى

يفبلولا،أجممينوالناس،والملائكةاللهلعتيستحقممنوئعدون،الحدوديعطلونالذين

شيوعأنأيضأويرىالحدود)3(.اقامةوجوبعلىأدلةعدةويذكر.عدلولاصرتمنهم

المسلمينضعفإلىبودي!هالنبيبهجاءلماالمخالفوالفجور،والمعاعي،والبدع،النفاق

ئعدوالمسلمينالإسلامعنللدفاعالثغورفيالمرابطةأنيرىكما.(")عليهمعدوهموتسليط

يهنمأنالخليفةعلىيحبلذا،الجهادجنسمنفالرباط،الثلاثةالمساجدفيالمجاورةمنأفضل

.(5)المسلمينديارالعدويدهمأنخشيةالثغوربتحصين

محرمنهوالظلم،أحدكلوعلى،شيءكلفيالعدلالأمروليعلىيحب؟العدل-2

اللهارسلوقدكافرآ.اممسلمأكانسواةاصلأأحدظلمبحلفلا،أحدولكل،شيءكلفي

ناعلىةب!بتابناشدلوقد،بالقسطالناسفياملأجلوالميزانالكابوأنزل،الرسل.سبحانه

.(6)النبويةوالسنةالكريمالفرآنمنأدلةبعدةالعدلعليهيتوجبالحاكم

.601ص،28خ،فتاوى.تييةابن(1)

.317،3،7،136،037ص،28ج(الابقالمرجع(2)

.071ص،28!خن،الابقالمرجع(3)

.18،978.ص،13!خت،الابقالمرجع(4)

.14،هص،28ج،الابقالمرجع(5)

.166"؟58ص"18خ،الابقالمرجع(6)
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مماأكثرالإثمأنواعفيالاشتراكفيهالذيالعدلمعالدنيافيتسقيمالاسأمورأنويرى

العدلمعتدومالدنيا:يقالولهذا،إثمفيتشتركلموان،الحقوقفيالظلممعتستقيم

فالئه،كرممةالعدلوعاقبة،وخيمةالظلمفعاقبة،والإسلامالظلممعتدومولا،والكفر

نإ.مؤمنةكانتىان،الظالمةالدولينصرولا،كافرةكانت!ان،العادلةالدولةينمرسبحانه

وقى،خلاقمنلصاحبهايكنلموان،قامتبعدلالدنياأمرأقيمفإذااشيءكلنظامالعدل

يتوجبأنهيرىكما.(؟)الآخرةفيبهئجزىماالإيمانمنلصاحبهاكانوان(تقملمبعدلتقملم

منلواحدتعصبفمن،الإسلاميةالمذاهبمنلمذهبالفروعفيالتعصبعدمالأمروليعلى

.(2)الحقلذاتالحقهوالجميعرائديكونأنفيجب،الأهواءأهلأشبهفقدبعينهالأئمة

العامةالولاياتمنولايةكلعلىيوليأنالأمروليعلىمجب:الولاةاختيارحسن-3

لأنهأو،الولايةطلبلأنهأحدأيوليولا،والعدلالصدقأهلمنيجدهمنأصلحالدولةفي

منعداوةتمنعهلاأنويجب،مذهبهأو،بلدهأهلمنأنهأو(صداقةبهتربطهأنهأواقرابتهمن

من!جعلهاالتيللأمانةتضييعفيهأهلهايخرإلىالولايةإسنادوفي.توليتهمناتوليةيستحق

الساعة.علامات

الحالةهذهفيالأمروليعلىيتوجبفإنه،للولايةالأصلحوجودعدمحالةفيأنهويرى

للولايةوأخذه،التامالاجنهادبعدذلكفعل!اذا،بحسبهمنصبكلفيفالأمثلالأمثلاخيار

.(3)اللهعندالمقطينالعدلأئمةمنوعاربالواجبوقام،الأمانةأدىفقدمجقها

القؤ:المولىفييراعيأنعليه،مالولايةأحدأبختارعدماالدولةرئي!أنأيضأويرى

إلىترجعالحربإمارةفيفالفوة،بحسبهاولايةكلفيوالقوة.ولايةأيعمادفهما،والأمانة

رمي،منالقتالأنواععلىالقدرةوالى(فيهاوالمخادعة،بالحروبالخبرةوإلى،القلبشجاعة

.161"63ص،28خ،فتاوى.تيةابن(1)

.78،358ص،فبصبةابن.زهرة(بر(2)

.125ص،28ج،فتاوى.تبمبةابن(3)
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العلمإلىترجعالناسبينالحكمفيوالقوة.ذلكومخو،ونر،وكر،وركوب،وضرب،وطعن

قليلأ)؟(.ثمنأبآياتهي!ثتريوألا،سبحانهاللهخيةإلىترجعوالأمانة.بالعدل

تعينفإذا،مجسبهاالأصلحولايةكلفيفالواجب،قليلالناسفيوالأمانةالقوةاتجماعإن

،فجورفيهكانوإن،الشجاعالقويقذم،قوةأعظموالآخر،أمانةأعظمأحدهمارجلان

!ه:قوله:منهاأدلةبعدةذهبماعلىوشدل،أيمأكانوانالعاجزالفميفالرجلعلى

ذاتغزوةفيالعاصبنعمروافر!والنبيالفاجر")2(.بالرجلالدينهذايؤلدالله"إن

الأميرمعكانأنهمعراجحةلمصلحةالرجليشعملكانفقد،زيدبنأسامةوأمز،السلاسل

.(3)والإيمانالعلمفينهأفضلهومن

فاما،ونحوهاالأموالحفظمثل،الأمينفذم،أشدالأمانةإلىالولايةفيالحاجةكانتوإزا

بدفلا،عددبينجمعواحدبرجلالمصلحةتتملمواذا.وأمانةقوةمنفيهبدفلااستخراجها

بواحد)((.الكفايةتقعلمإذاالمولىتعددأوالأصلحترجيحمن

فيالسييجبأنهإلا،الموجودأصلحكانإذاللضرورةالأهلغيرتوليةيجوزأنهويرى

ومخوها.والإماراتالولاياتأمورمنمنهلهمبدلاماالناسفييكملحتىالأحوالإصلاح

أعظمتحصيلكانتعارضتفإذا،وتقليلهاالمفاسدوتعطيل،وتكميلها4المصاتحصيلفالواجب

.(5)المشروعهوأدناهمااحتمالمعالمفسدتينأعظمورفع،أدناهمابتفولتالمصلحشين

ذلكعلىتيميةابناستدلوقد،ولاتهمحاسبةالأمروليعلىتوجب:الولاة.محاسبة-4

لكمهذا:فقال،حاسبهرجعفلما،الصدقاتعلىرجلأاستعمل!النبيإن؟نهاأدلةبعدة

لكم،هذا:فيقول،اللهولانابماالعملعلىنستعملهالرجلبال*ما:!فقال،إليأهديوهذا

.253ص،28خ،تاوى.يبةابن(1)

.4111عى،3ج،الجاريسجح.البخاري(2)

.52،652هعى،28خ،فتاوى.تيميةابن(3)

.258ص،28ج،الابقالمرجع(4)

.284!دع،28ج،الابقالمرجع(5)
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لابيدهنفيوالذي؟لاأمإليهأيهدىفيظر،وأمهأبيهبيتفينعدأفلا،إليأهديوهذا

.(1)"رقبتهعلىيحملهالقامةيومجاءإلاشامنهفيغل،اللهولانابماالعملعلىرجلأنشعمل

بهاسبحانهاللهأمرفقد،المثاورةعنالأمرلوليغىلا:والعقدالحلأهلماورة-5

بهاأمرهبالماورةنبيهأمرعدماسبحانهوالله.لأصحابهالمشاورةكثير!وكان،!محمدنبيه

وحيفيهينزللمفيماالرأيمنهمبهاوليستخرج،بعدهمنبهوليقتدي،أصحابهقلوبلتاليف

لهبئين!اذا.بالمئاورةوأولىأحرىفغيره،ذلكوغير،الجزثيةوالأمور،الحروبأمرمن

ولا،ذلكاتباعفعليه،المسلمينإجماعأو،رسولهسنةأو،اللهكتابمناتباعهيجبمابعضهم

فيهتنازعقدأمرأكانوانوالدنيا.الدينفيعظيمأكاندهان،ذلكخلاففيلأحدطاعة

رسوله،وسنة،اللهبكتابأشبهكانالآراءفأي،رأيهفهمكلمنيشخرجأنفيبغي،المسلمون

.(2)هبعمل

الرعية:واجبات-.

يعاهدهملموإن،المجتمعأفرادمنفردكلعلىواجبةالأمروليطاعةإن:الطاعة-1

الأمر،وليبيعةعهدبنقضيفمتيأنلأحديجوزولا،المؤكدةالأيمانيحلفهملموان،عليها

القرآنفيجاءلمامخالف،الإسلامبغيرمفب،الكذباللهعلىمفتبرفهو(طاعتهبعدمأفتىومن

غادرأ.وئعذ،الطاعةوجوبمنالن!بويةوالسنةالكردم

مجزلم،ذلكعلىوحلفهم،طاتمنعليهميجبماعلىالناسالأمروليأكرهوإذا

هذهفيالحنثفيلهمويرخص،ذلكمنورسولهبهاللهأمرماتركفيلهميأذنأنلأحد

أكرهصاحبهاأنولو،ئضعفهلانقولهفاليمين،اليمينبدونواجبأكانمالأن،الأيمان

منها:الأمروليطاعةوجوبعلىكثيرةبادلةتيميةابناستدلوقدعليها)3(.

.(95:)الفساءفكم،الأمروأوليالرسولوأطيعوا،اللهأطيعواآفواالذينأيها)يا:تعالىقوله-

.179ص،3ج،البخاريصحيح.الجاري(1)

.387ص،28ج،الصابقالمرجع(2)

.8،9،11ص،3هج،الابقالمرجع(3)

195

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.(1)"زبيبةرأسهكأنحبشيعبدعليكماشعمل!ان،وأطبعوا*اسمعوا:!ىقوله-

لقوله،طاعةولاسمعفلابمعصيةأمرفإذا،سبحانهاللهمعصيةيخرفيمقيدةالأمروليوطاعة

.(2)طاعةولاسمحفلابمعصيةيؤمرأنإلا،وكرهأحبفيماوالطاعةالسمعالمرء"على:!

وان،أطاعهأعطاهفإن،والمالالولايةمنيأخذهلماإلاالأمرولييطيعلاكانمنأنويرى

يكلمهملاثلاثة:!بقولهذلكعلىواشدل.(3)خلاقمنالآخرةفيلهمافهذا،عصاهفعه

بالفلاةماءففلعلىرجل،أليمعذابولهمابزكبهمولا،اليهمينظرولا،القيامةيومالله

وكذا،بكذالآخذهابالئهفحلف،العصربعدبسلعةرجلأبايعورجل،البيلابنمنيمنعه

يعطهلموإن،وفامناأعطاهفإن،لدنياإلايبايعهلاإمامأبايعورجل،ذلكيخروهوفصدقه

.(1)+فيلمنها

ماالأمرولييمنعواأنلعموليس،يستحقونهلاماالأمورولاةمنيطلبواأنللرعيةوليس

عضاسائلهماللهفإن،لهمالذي+اذوا:!لقوله،ظالمآ)9(كانوانالحقوقمنإليهدفعهمجب

.(6)استرعاهم

بابمنئعدالنصحلأن،الأمروليمناصحةالرعيةعلىمجب:الأمورلولاةحص!نلا-2

وعدم،نصحهموعدم،المكرعنوالنهيبالصروتالأمرومنوالتقوىالبرعلىالتعاون

اتعاونبابمنهو،ذلكونحو،اللهمعصيةفيوطاعتهم،ظلمهمعلىواعافتهم،تصديقهم

ولاةنصحمنيخافواولايحبنوالاأنالرعةمنالناصحينوعلى،والعدوانالإثمعلى

الرعية:علىواجبةالنصيحةأنعلىبهااستدلالتيالأمثلةمنالعديدوأوررالأمور)7(.

.612ص،\ج،البخاريصحيح.البخاري(1)

.2612ص،6ج،السابقالمرجع(2)

.61ص،3هخ.الابقالرجع(3)

.83؟ص،2ج،الابقالمرجع(4)

.266ص،28ج"فتاوىتيية.ابن(5)

.2831ص،3ج،البخاريعحيح.الخاري(6)

.2؟؟ص،3هخ،فتاوى.ةي!يقابن(7)
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يجوزلابأنهالسنةأهلجمهورمعتيميةابنيتفق:الجائرالأمروليعلىالخروج-3

تخرجولا،وجورهمالأمورولاةظلمعلىتمبرأنالرعيةفعلى،الجائرالحاكمعلىالخروج

ومعهماوعادتهسبحانهاللهتوحيدوهو،المقصودالدينأصلمعهملأن،صئواماعليهم

كثبرة)1".سناتونرك،حسنات

عبفيصبر،ظلمهممنأكئروالفصادالظلممنيوجبالأمورولاةعلىالخروجأنويرى

.(2)راجحةمفدةالصبرتركفييكنلمإذا،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعنديصبركما

علىيرليالخروجوفساد،كببرةالفتنةفإن،فأنكرهوبمائزاللاالمنكرأنايضأويرى

ئمدالحالةهذهفيوهو،للعهدناتضأئعدالإمامعلى!فرجمنإنثم.ظلمهممنيكونمافساد

المسلمبن)3(.لإمامالغدرالغدرواعظم،غادرأ

مظلمةذكروافإن،مراسلتهمفعلبه،سائغبتاويلالأمروليعلىجماعةخرجتواذا

وهرلاء.مقاتتهمعليهوجبالخروجعنيعدلوالمفإن،بينهاشبهةذكروان)و،عنهمأزالها

أبيبنعليالامامعلىخرجواالذبنكالخوارجليسواالدولةرثي!طاعةعنالخارجون

نأالأمروليوعلى،مسلمونفهم،ونحوهم،كالمزدكبةوالمناففينالمرندةمنوليسوا،طالب

ذرية،لهمئسبىولا،الجملمعركةفيوالزببرطلحة،طالبأبيبنعليعاكلكمايعاملهم

عليعملهمائعملولاأسير،لهمئقتلولا،جريحعلىلهمئجهزولا،ماللهمئغنمولا

المسلمينوبين،والمارقبنالمرتدينوبينسبحانهالدفرقمابينالجمعيجوزفلا،بالخوارج

المسثين)،(.

النفريقعدممنالفقهاءبعضإليهذهبماأنويرى،والخوارجالبفاةبينيفرقتيميةفابن

خروججوازعدمعلىندلالتيالأحادبثمنبمجموعةاستدلوقد.(5)صحيحغبربينهم

الأمر.وليعلىالرعة

.(7،1،641،19ص،9ج،الحةالمفاعد.نجبةوابن،179عى،28ج،قاوى.نببةابن(1)

.018ص،28ج،الايقالمرجع(2)

"2،29؟ص،3هج،الابقالمرجع(3)

.524!،05عى،4خ،الابقالمرجع(4)

،45،53ص"3هخ"الابقالمرجع(5)
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الحكاملحملمناسبأيراهطريقفأي،الجائرالأمروليعلىالخروجيرىلانيميةابنكانوازا

ويبتعدونالعدلعلىيقبلونالأمورولاةتجعلطرلقأفضلأنيرىإنه؟الظلمواجتنابالعدلعلى

والنهيبالصروفالأمرطرلقعنالسلميةبالطرقيتمالإصلاحفإن،لهمالنصيحةوهي،الظلمعن

وليمنوجدتإذا،حسنةنتيجةإلىتوصلالسبهلفهذه،الحسنةوالموعظة،وبالإرشاد،المنكرعن

.الإصلاحفيوحبأ،صاغيةأذنأالأمر

منأكثربسجنهأمرالذيمحمدبنالناصرالمملوكيالسلطانمنللأزىتيميةابنتعرضلقد

غلىالخروجيؤلديجعلهوأن،المملوكيالسلطانعلىالسخطفيهيثبرأنكفيلأذلكوكان،مرة

عنودافع،الثعبوخدقددامماواجبةالحاكمطاعةأنلاعتقادهيفعللملكنه،الأمورولاة

المسلمين.ديار

إلىالإسلاميالتاريخعبرالإسلاميةالخلافةتييةابنق!همئم:الخلافةنظامتطور-ز

ملك.وخلافة،نبوةخلافة:قسمين

شرو!استوفوالأنهم؟الراشدينخلافةعلىينطبقالخلافةمنالنوعوهذا،النبوةخلافة(\

ابناستدلوقد.(؟)والحقبالعدلوقيام،والمبايعة،المحيحةبالمشورةواختيارترشيةمنالخلافة

.(2)السنةمنأدلةبعدةإليهذهبماعلىتيمية

الخلقاءبينيفاضلأنهنجدأنناإلانبوةخلافةهيالراشدينخلافةبأنقولهمنالرغموعلى

بماالترتيبهذاعلىواستدل.(3)يلعثم،عثمانثم،عمرثم،بكرأبايفضلفهو،الراشدين

ثم،عمرثم،بكرأبو:نقولكنا،!اللهرسولعهدعلىنفاضل"كنا:قالعمرابنأنروي

أبيعلىعليأئفضلمنعلىبشدةويحمل.(1)"ينكرهفلا!حالرسوليبلغزلكوكان،عثمان

.(5)طالبأبيبنعليعلىوعمربكرأبيتففميلفيكئيرةأرلةويورد،وعمربكر

.13هص،تيميةابن.زهرةوأبو،138ص،\ج،الةمنهاج.تيميةابن(1)

ثم،جبرلةثم،عفوضملكثم،ورحمةخلافةثم،ورحمةنجوة.إنها:واللامالصلاةعليهتولهانظر(2)

محمدبناللهضياءمخقيق!الفتنفيالواردةالن((م5201هـ/444)تالدانيسعيدبن)عثمان.+طواغيت

.482ص،!مةالعادار:الرلاض،فوري

.؟04-138ص،\ج،الحةالمقاصد.ييةوابن.904ص،3ج،399ص،4ج.قاوى،تيصيةابن(3)

.426ص،4ج،السابقالمرجع(4)

.104ص،4!ف،الابقالمرجع(5)
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إلىإساءةفيهالتقديمهذاإن:ويقول،عئمانعلىعليأففئلواالذينعلىبالردقامكما

نأإما،عثعانقدمواعندماوالصحابة،بالتقديمأحقلكانأففلعليكانلولأنه،الصحابة

الجهلإلىنسبهمومن،دينيترجيحغيرمنالمفضولبفديمظالمينواما،بفضلهجاهلينيكونوا

عثعانبايعةعلىاتفقواالصحابةأنعليعلىعمانتقديمويؤكد.إليهمأساءفقدوالظلم

وسعدوالقلهير،،وطلحة،وعلي،عثمان:ستةفيالورىعمرجعلأنبعد،كرهبلاطوعأ

ثلاثةوالأنمارالمهاجرلنيثاورالرحمنعبدوبقي،عوفبنالرحمنوعبد،وقاصأبيبن

.(1)بعثمانيعدلوالمأنهمأخبرثم،أيام

عليعنثبتوقد.باطلفكقهالصحابةعنبهانفردبعلماختصعليأبانالشيعةيرويهوما

إلاالنسمةوبرأ،الحبةفلقوالذي:قالشيء؟!اللهرسولمنعندكم"هل:لهقيلعندما

الأسير،وفكاك،الدياتعقولفيهاوكان.*الصحيفةهذهفيوما،كتابهفيعبدأاللهيزتيهفهمأ

.(2بكافزمسلمئقتلولا

بالردويقوم،الصحابةمنويخرهماوعمربكرأبيعلىعليتفضيلفيالثيةأدلةويذكر

الجليبالصثابتةوعمربكرأبيمنبالخلافةعليأحقيةمنذكروهماإن:ويقول،عليها"3(

.(1)والدينالعلمأهلعندفاسدقولفهذا

ثلاثةذكرواالعلماءإن:ويقول،للمسلمينخليفةبكرأبياختيارطرلقإلىتيميةابنويشير

ثاتةأنها:واثالث.بالنعالخفيثابتةأنها:والثاني.الجليبالضثابتةأنها:الأول:أقوال

وأن،لهومبابعتهم،الصحابةباخيارتمللمسلمينخليفةبكرأبياختيارأنويرجحبالاختيار.

الأمروتفولضبطاعتهأمروأنه،بهاوالرضىلهاالحمدسبيلعلىبوقوعهاأخبر!البي

.(6)كلذعلىتدلكثيرةنصوصأولذكر.(5)إليه

.048ص"4ج،فتاوى.نبمبةابن(1)

.124ص،4ج،الابقالمرجع(2)

.420-414ص،4،خالابقالمرجع(3)

.74عى،3هخ،الابقالمرجع(4)

.74ص،3خه،الابقالمرجع(5)

.،9ص(3هخ"الابقالمرجع(6)
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والسنة،،يالكتابثابتةطاعتهووجوبصخهاحيثمنبكرأبيخلافةانيرىفهو

الصحابةأنعلىدلتقدفالنصوصوالاخنيار،بالإجماعانعقدتإنماكانت!ان،والإجماع

.(؟)ويحبهذلكيرضاللهوأن،لهوالعقد،باخنيارهمأمورون

ويرى:ملكخلافةنكونشروطهامنشرطأفقدتإذاالبوةخلافةإن،افلكخلافة(2

علىوئطلق،أفضل-النبوةخلافة-المحفةالخلافةلكنجاثزةالملكخلافةأنتييةابن

،خلفاءوعباسيبنأمويينمنبعدهمنالحكمتولواوالذينوأنه،الملوكأولسفيانأبيبنمعاوية

جاثز،الملكقبلنامنشرعفيأنهذلكعلىويدل،الأنبياءخلفاءيكونواولم،ملوكأكانوان!ل

والحكمةالملكالله)وآتاه:داودفيتعالىقال.أخرىتارةوللصالحينتارةللأنبياءيكونكالغنى

.(251:لثاء،)البقرةمماوعلمه

نبيلاوأنه،نبيخلفهنبيهلككلما،الأنبياءتسوسهمإسرائيلنجو"كانت:!وقال

أعطوهمثم،فالأولالأولبيعةفوا:قالتأمرنا؟فماقالوافتكئر،خلفاءوسنكون،بعدي

الراشدين،سوىمنعلىدليل"فتكثز:ففوله.(2)استرعاهمعماسائلهماللهفإن،حفهم

والراشدون،بخنلفونأنهمعلىبدل،"فالأولالأولببمة*فوا:وتوله،كثيرأيكونوالمفإنهم

آمرك*لا:لمماويةالخطاببنعمروقول.(")8فأحسنملكت"إن:لمعاوية!وتولهيختلفوا)3(.لم

نا،معاويةلهفقال،معاويةعلىالملكأبهةورأى،الشامالىتدمعندماوذلك،*أنهاكولا

.(5)كلذنقتضيالمصلحة

.94ص31هج،تاوى.تييةابن(1)

.2731ص!3ج،البخاريسحبح.البخاري(2)

.02،33"72عى،3خه،نوى.نجمبةابن(3)

واطكم،العلوممكتة:الموعل،اللفيحمدينحنبنالكير،المعبم،(م970/!036)ت.سيمان،أحمد(4)

.36؟عي،91خ"2،9831ط

.42ص!3هج،لتاوى.تيبةابن(5)
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الراعيمنكلفيلنقص،الملكخلافةإلىالنبوةخلافةمنالخلافةانتقالنيعيةابنويعزو

وأ،ساثغاجتهادعناو،النبوةخلافةعنالعبادلعجزالانتالهذايكونوقد،جيعأوالرعية

فها:أرلةبعدةمستدلأالملكخلافهيذمونجدهوعملأ)؟(.علمأذلكعلىالقدرةمع

الملك.لخلافةالذمعلىيدلالنبوةخلافةبانتهاء!النبيأخبار)ن-

نأاختار،ملكأنيأيكونأنوبين،رسولأعبدأيكونأنبئن!النبيخيرلماسبحانهاللهإن-

رسولأ.عبدأبكون

للذمسببالواجبفترك،تركتوقد،مقدورةوهي،واجبةالنبوةخلافةكانت)ذا-

.(2)والعقاب

بالردوقام،الراشدينبعدالخلفاءافضلمعاويةأنبرىتيعيةابنانإلىهناالاشارةونجدر

ابيبنلعليمفانلتهوأن،المسلمينمنأحدلعنولالعنهيجوزلاأنهوذكر،ضروهالذينعلى

قالومن،مرتدأولاكافرأليسمعاويةبنيزيدأنأيضأويرى.الإسلاممنتخرجهلاطالب

كما.سيئاتولهم،حسناتلهمالمسلمينكسائرالملوكمنملكأكانفإنه،عليهافترىفقدذلك

قدكانىإن،والنفاقبالزندفةئقماحدمنهميكنلم(وعاسيينأمويبنمنالخلفاءكلأنيرى

نعاهدأأكثرالعباسبيخلفاءويبقى.الظلممننوعأو،البدعةمننوعالىفهمالواحدئنسب

مقموعة،الباعكانتالأواثلوالعباسيينالأمويينعهدفيوأنه،أميةبنيمنأوفاتهافيللصلوات

.(3)أعظموالمنافقينالكافرينمنالدينأعداءمجهادالقباموكان(وأظهرأعزالثريعةوكانت

منيخحدرونلاالفاطميةالدولةخلفاءأننيمبةابنيرى:الفاطمببنخلافةمنموففه-ح

القداحية.العبيديةعليهماطلقلذا،الفداحعبيدأبناءمنهموانما،طالبأبيبنعلينسل

وأبو،خلكانابنةمثلنسبهمأبطلواوالعلماءالمررخينمنكثيرآباناليهذبماعلىواعت!د

.(")وغيرهماباتلانيبكروأبو،والغزالي،الجوزيوابن،شامة

.52ص"3هخ،توى.نجبةابن(1)

.72،12،12ص"3هج،الابقالمرجع(2)

.،88-،81(2؟،177،171ص(أج،الابقالمرجع(3)

.178ص،13جو،28،92،271عي"3هخ"الابقالمرجع(4)
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ظاهرهمذهبهمأنوذكر،دينهمفيطعنبل،نسبهمفيالطمنعلىتيميةابنيقتصرولم

علىودليلحجةأعظمالباطنالعلمادعاءهمفإن،المحضالكفروباطنه،()الئغالرفض

،الملاةوأسقطوا،الآخربايومولا،برسولهولا،بالتهيؤفونلافهم،فافقونزنادقةأنهم

منذكرتهبماولا،الملائكةمنالرسلبهأخبرتبمايومنونولا،والحج،والزكاة،والصيام

منعنهمعرفمامعالأنبياءشأنمنهيالتيالعصمةيدعونوهم.وصفاتهسبحانهاللهأسماء

،والمنكراتالفواحشعنهظهرتمنالعصمةيدعيوكيف.والضلال،والكذب،النفاق

،الناسأكفرمنإنهم!؟والعاقالكفرلأهلوالاطمئنان،والتقوىالبرلأهلوالعدوانوالبغي

عداوةمنأعظمللاسلاموعداوتهم،الكذابمسيلمةأتباعمنكفرأأعظموهم،وأفسقهم

.(التتار)1

المشهورةالأنسابإن:بقوله،والتقوىوالإيمانالنسببصحةلهمشهدمنعلىويرد

شتىفيحكمتعائلاتعدةفإن،ئطفئهأنالعدويقدرلاالثهممسثلمعروفظاهرأمرها

فقد،والتقوىبالإيمان،لعبيدية-لهمشهدومننسبها.فيأحديطعنولمالإسلاميةالأمصار

المدافعيقولهماغايةفإن،وققواهمإيمانهمثبوتيعلمالناسمنأحدفليس،يعلملابماشهد

فيمزمنأيكونالإسلامأظهرمنكلفليص،شرائعهوالتزامالإسلامئظهرونكانواإنهمعنهم

الأمةعلماءعليهميشهدالقوموهزلاء،والمافقالمؤمنللاسلامالمظهرفيغرفقدإذ؟الباطن

إنهمثمالكفر)2(.ويبطنون،الإسلامئظهرونزنادقةمنافقينكانواأنهم،وجماهيرهاوأئمتها

بكلالاسأموالوأخذ،والمكراتالفواخ!مننهيهماكلأحلشحانهاللهإن:يقولون

وأنه،ذلكوغير،وزكاة،وصيام،صلاةمنالعامةعلىيجبمماشيءعلينايجبولم،طردق

.(3)عقابولا،ثوابولا،جنةلا

إلىوالشرعالسياسةبينالتفريقتيميةابنئرجع:والشرعالسياسةبينالتفريقنقده-ط

الحنفيةبينجدليثوركانفعندما،الحنفيالمذهببموجبالقضاءكانإذ؟العباسيالعصر

.178ص،13خ،2711921،132،413،135،041ص،3هج(فتاوى.تييةابن(1)

.8،29،128ص،3جه،الابقالمرجع(2)

.137ص،3هج،الابقالمرجع(3)
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فيهائحكماليسيماولا،القضايابعضفيالأخرىالمذاهبأتباعمنالفقهاءمنوغيرهم

هيقلتمإن:لهمفيقال،سياسةالحاكميعملههذا:الخفيةقالومخوه.اللوطيكقتلبالق!تل

.(؟)للسنةمخالفةفهيلنامثروعةليست:قلتم!ان،شرعيةسياسةوهي،حقفهيلنامثروعة

السياسةفيكافيأيكنلمالعلممنمعهمماأنإلىمردهالخفيةإليهذهبماأنويرى

الأمروتعاظم،شرعولايةغيرحربولايةوجعلوا،المظالموضعولايةإلىفلجاوا،العارلة

مما،السياسةإلىيدعووهذا،الرعإلىخصمهيدعوهذا،والسياسةالثرع:يقالصارحتى

مما،السنةصرفةفيقصرواالثرعإلىانتسبواوالذين.بالسياسةوالآخرعرئ!لابيحكمأنحاكمأسوغ

،الأموالواخذت،الدماءفمكت،الحدودبعضوتمطل،الحقوقبعضتضيغإلىأدى

اعتصامغيرمنالرأيمننجوعيسوسونصارواالسياسةإلىانتسبواوالذين.المحرماتواسئبيحت

.(2)كلذونحويرشونهمومن،القويوحابوا،بالهوىحكمواورمما،والشةبالكتاب

وجماعاتالمماليككان،تيميةابنفيهاعاشالتيالفترةوهي،المملوكيالعصربدايةومذ

الشخصية،الأحوالغيرفييتحاكمونالوافديةعليهااطلقوالتي،مصرإلىقدمتالتيالمغول

منصبأحدثوالذلك،()الياساقبالياسةالمسمىنجيهزخانقانونإلى،والديون،والأوقاف

كانلذا،المماليكدولةفيالمناصبأعظممنئعدالمنصبوهذا،فيهاختلفوافيماليقضيالحاجب

وفكت،والفجورالظلمشاعأنالمصبهذااستحداثعلىترتبوقدالأمراء.منأميربشغله

.(3)القضاةوضتغف،الحرمات

الحاجب،منصباستحداثسياسةانتقدواالمملوكيالعصرفيالعلماءمنقليلعدد

سلاطينمارسهاالتيالديدةالقمعسيهاسةإلىذلكفيالسبب!لرجع،الياسةإلىوالخاكم

ابنالياسةإلىالتحاكمسياسةانتقدواالذينالعلماءبينومن.سياستهممنتقديتجاهالمماليك

أفرادجميععلىيتوجبأنهجرأةبكلوأعلن،)الياساق(الاسةعلىلدةحملفقد،تيية

نألأحدفليس،وطائفةطائفةبينتفرلقدونالإسلامشرلعةإلىيخاكمواأنالإسلاميالمجتمع

.391،392ص،2.خ،ىواق.ةبمبنابن(؟)

.392،393ص،2.ج،الابقالمرجع(2)

.22.ص21ج،2،9871ط،الديبةالئقافةمكتة:القامرة،ةلش!ملاالخطط.عليبنأحمد،المفرنري(3)
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ذلك،غبرابتغىومن،ورسولهسبحانهاللهحكمبغبرالمسلمالمجنمعأفرادمنأحدببنيحكم

فييجدونلاثم،بينهمشجرفيمائحكموكحتىيومنونلاوربك)فلا:تعالىتولهشمله

.(65:ءاشلا)،أميلستوئسلمواقضيتمماحرجأأنفسهم

بالياساقالممالبكامراءبحكمكما،الناسعليهاترسالتيالماداتالىالاحتكاميجوزفلا

.ضالفهواللهشريعةإلىبحتكملامنوكل(وأعرافهابعادأنهاالأعرابمخكموكما،)الباسة(

ما،الئرعيةالنصوصببنالتوفيقبريدأنهزعموان(الوعبدأهلمنوهو،لنفسهظالمفافق

وكثرة،الأموراضطرابالىيردياللهشرعتحكيمعنالابتعادأنويعلنعقلبة.أمورأهويسميه

.(؟)ضعبعلىبعضهمالناسوتسلط،الفتن

عصرفيسبماولا،الجرلةالممالبكعصرفيتيمبةابنعاش:عمرهحكاممنموقفه-ي

فكان،الولاةبعضفييسثبرهكانفقد(عاليةبمنزلةعدهحظيالذيمحمدبنالناصرالسلطان

علىنائبهيعزلأنالناعرعلىأشارففد،وجلأوخشيةدونومراحةجرأةبكلرأيهيقول

.(2)لطلبهالسلطانفاستجاب،الرشوةوأخذهلظلمهدمق

بكنلمأنهإلا،ونوابهالمملوكيبالسلطاننربطهكانتالنيالقولةةل!ملامنالرغموعلى

السلطانلأمرالاستجابةعنوامتنع.وهداياهموأعطياتهمالسلطانيةالكسوةمنشيئأبقبل

قبرالرسولزيارةتجوزلاوانه(يقعلابالطلاقالحلفبانفتواهعنيرجعأنمنهطلبعندما

لاوبالتالي،اه!حصبتمامأيعفدكانالتيتاواهعنيتراجعأنعلىالسجنفيئزجأنومثر.!

السلطانئاثبلأمربسنجبلمأنهكما.(3)ورسولهاللهمعصيةفيمنزلتهكانتمهمالأحدطاعة

لنائبشكوهالذينعربيابن6لباعمنالمتصوفةمهاجمةعنيمتغأنمنهطلبعدمادمشقفي

بدولا،النبويةوالشةالكريمللقرآنمخالفةالجماعةهذهأنوعراحةجرأةبكلوأعلن،السلطان

.(")آرائهمعنبنراجعواانالىعلبهمبكرسيفىوأنه،وأفعالهمأفوالهمعلبهمالإنكارمن

.(.386،7ص،3هج.18،339ص،21ج،فتاوى.تييةابن(1)

.7،75،ص،نييةاكنزهرةأبو(2)

.59،81082ص"الابقالمرجع(3)

.15عى،الابقالمرجع(()
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مهاالقصدكانالرسائلهذهفبعضالاصر،المملوكيالسلطانإلىرسائلعدةكتبوقد

عنوالنهيبالصروفوالأمر،بالعدلوالحكم،الصلاةإقامةعلىوحثهللسلطانالنصحتوجيه

انتصاربمناسبةالهنئةمنهاالقصدكانوبعضها.(؟)الرعية4صاخيرعلىوالعمل،المنكر

علىالرسالةهذهفيوأثنى،كسروانجبلأهلمنحكمهعنالخارجينعلىالسلطان

المرتدينقتالفيالراشدينسياسةتشبهشاستهوأن،شجاعالهمةعاليبأنهووصفه،الصلطان

شرائعإقامةفيوهمتهالسلطاننيةوحسن،اللهبعونإلايتملمال!نصرهذاوأن،والمارقين

.(2)المارقينيحهادوعايتهالإسلام

علىفيهابحثهالناصرالسلطانإلىرسالةتيميةابنكتب،دمثقمدينةرا!لااحتلوعدما

هذهفيجاءومما،التتارعليهااستولىالتيالامبلادمدناشقاذأجلمنقويجيئ!ثحهيز

أنكمقدرولو،ويحميهمجوطهسلطانألهأقمنا،وحصايتهالشامعنأعرضتمكنتم"إن:الرسالة

حكامهوأنتمفكبف،النصرعليكموجب،أهلهواستصركم،ملوكهولا،حكامهلستم

.(3)عنهمسؤولونوأنتمرعاياكموهم،وسلاطية

فيتبميةابنشارك،الشامعنالتتارطردأجلمنكيرجث!رأسعلىالناصرقدموعندما

وكانت،القتالعلىالجنودوفثجعأمحرضأووقف،الناصرالسلطانجانبإلىالقتالهذا

.(4)المماليكجث!انتصرأناليجة

.243-241ص،28ج،تية.فشاوىابن(1)

.901-398ص،28خ،الابقالمرجع(2)

.04عى،تيميةابن.زهرةأبو(3)

.43،41ص،الابقالمرجع(4)
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الكالثالباب

والمن!حالمعرهةوقضاياتيميةابق

تيميةابنعنالمعرفيالإدراكمصادر:الأولالفصل

العقلبينالأفعالتقديرفيتيميةابنمنهج:الثانيالفصل

والنقل

والتطبيقالنظرية:تيميةابنعندالبحثمنهج:الثالثالفصل

تيميةابنعندالمنطقيةالأصالة:الرابعالفصل

تيميةابنفكرفيوالمنهجالصرفةمسألة:الخامسالفصل
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:الأولالفصل

الأ!وليينمنوغيرهتيميةابنبينالمعرفيالإدراكمصادر

8الشثريناصربنسعد

والثاني:،الإدراكواستفادةالدليل:الأول:وهيمباحثخمسةعلىالبحثهذااحتوى

واسعادةالشرعيةالأدلة:والرابع،والإدراكالعقل:والثالث،الإدراكواستفادةالنفسصفات

.للادراكأخرىطرق:والخامس،الإدراك

الدليل:الأولالمبحث

الدليلخيقة:الأولالمطلب

هوأو،(1)طقفالعلمإلىالموصلالطرلقهوهلالدليلحقيفةفيالأصولعلماءاخلف

ظيا؟أوقطعياكانسواءالمطلوبإلىالموصلالطردق

فهوالثانيالاصطلاحواخاراصطلاحيةمسالةأنهاوذكر،المألةلهذهقييةابنتعرضوقد

وهوالمطلوبإلىالمرشدهوالدليل:فقالواطرلقهمعنالمسلميننظارعدل"ولهذا:يقول

الصحيحالنظريكونماأوبالمطلوبللعلمم!تلزمابهالعلميكونماوهو،المقصورإلىالموصل

يخصأودليلااثانيهذايسمىهلاصطلاحينزاعولهمراجحاعتقادأوعلمإلىموعلافيه

،الأولإلابالدليليسمىلامنالكلامأهلومن،دليلاالجميعيسمونوالجمهورالأمارةباسم

بهيستدلأنأمكنلغيرهمستلزماكانمافكلللمدلولمستلزمايكونأنالدليلفيالضابطثم

بماالمتدلفيشدلالآخرعلىمنهمابكليشدلأنأمكنالطرفينمنالتلازمكانفإن؟عليه

العريةالمملكة،والإتاءالملبةلبحوتالدانمةاللخةوعفرالعلماءكباربخةعفو،الدبنواعولالففهأشاذ

العورية.

الطوفيو،846ص،2جابرهانفيوالجوسي122ص،\ج،والإرثادالتهريبفيالبافلانيالرأيهذااخارممن(؟)

.6+ص،2ج،الروضةمختصرثرحفي
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كانوإنقطمياالدليلكانقطعيااللزومكانإنئم،يعلصهلمالذيالآخرعلىفهماعلمه

(1)".ايظالدليلكان-يتخلفوقد-ظاهرأ

الموعلالظنيالطريقيشملالدليلأنعلىالعلماءجمهورورأىاصطلاحيةالمسألةأنومما

ذلكمنمنعممنكثيراأنذكرالباحثينبعضأنعلى،(2)أولىالجمهوررأيفاختارللمطلوب

التطق.)3(عنداستعملهنظريا

الالراكاسنادةنيالدليلأثر:الئانيالمطلب

؟الإدراكاستفادةفييزثرلاالدليلأنرأواتأثيرالأسبابنفيالأشاعرةمذهبمنكانلما

الرأيهذاتيميةابناشعرضوقد(1)يخلقهلاوقدالدليلوجودبعدالإدراكيخلققداللهلأن

وهمبليفاإنكاراالقولهذاعليهوغيرهالمعاليأبوأنكروقدالاتفاقبحسبعده"الظنون:فقال

معلومأمروهذا..ودلائلأماراتعليهاالظنونفإنمكابرةأولاهذافإن(إنكارهفيمعذورون

.(5)"هبجاءتوالشريعةبالضرورة

وهذا،(6)بنفسهالإدراكفييؤثرالدليلأنيرون،المعزلةهمأخرىطائفةهؤلاءمقابلةوفي

تكلم"وقد:فيقولالمسألةلهذهتيميةابنوشر،نفسهفعليخلقالعبدأنفيمذهبهمعلىمبني

كأبيوافقهومنجهمومذب..والاستدلالالنظرعقبالقلبفيالحاصلالعلمفيالنظار

القوىوالطباثعفأنكرمؤثرةقدرةولاسياثبتلالكنهشيءكلخالقاللهأنالأشعريالحن

.561ص،9جتيميةبناحمدالاسلامضيخفتاوىمجموع.تبميةابن(1)

.3صه،\جالمجطالبحر(2)

الجمهورامطلاحاشعولالتطقوعد1هص،ج.المحصولفيالأولالاعطلاحاخارالرازيأنذلكأثلةمن(3)

،3جالظيقوعدالأولالاصطلاحاخار27ص،\جالإحكامفيالآمديومثه،115ص،2جالمحصولانظر

سارالظيقوعد،339ص،الفصولق!فيحئرحفيالأولاخناروالفرافي،الثانيالاعطلاحعلىسار6.ص

.128ص،\جالفروقفيالثانيالاصطلاحعلى

الإدراكفييلمونهوالقطعيالإدراكفيذلكخلافثونأنهمإلاالأسبابفيالأشاعرةمذبهذاكانلن(4)

،3ق،الأصولنفاص،86ص،4جزهرت،المصفى،223ص،\جوالارشاراتترلبانظر،الظي

.889ص،2ج،الرهانفيالقاضيعلىذلكإنكارفيالجوليشددوتد1؟44ص

.131ص،13ج،القاوىبحموع.تبمبةابن(5)

.092ص،\ج،الممدفرح،هص،\جالمعتمد،7ص،4ج،الفصول(6)
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المعتزلةمنالقدريةوأماسببا..ليءيجعللمفهذاالجكموالأسبابوأنكرالأعيانفيالتي

غيرهإلىيفافلافعلهفهوالعبدفعلعنتولدماكلأنوهوأعلهمعلىفبنوهوغيرهم

.(؟)"رظلاتذكرأوالعبدنظرعنمتولدالعلمهذا:فقالوا

وبذلككذلكلهاللهبجعلالإرراكاستفادةفيمزثرالدلبلأنلنايظهرسبقماخلالومن

)غانر:هو،إلاإلهلاشيءكلخالقربكمالله)ذلكم:تعالىلقوله؟اللهخلقعمومثبت

تواترتكمالفاعليهاالأفعالوننسبأسباباونجعلهاالمخلوقاتآثارثبتأيفعاوبذلك(62

.الخصوصبذلك

النفىصفات:الثانيابحث

النفسبصفاتالمراد:الأولالمطلب

ومخوالفطةوالذكاءالصفاتتلكومن،عديدةصفاتلهاالبثريةالنفسأنالمعلوممن

منإليهابردماالزاموبسرعةأخبارمنإليهايردماتصديقبسرعةسف!لاعلىيوثرمماذلك

منطرفإلىتيميةابنولير،عليهاالواردةبالاحتمالاتالنفصتأثربحسبوذلك،الطلب

كمالمنلهابدفلاعمليةإراديةوقوةنظرلةعلميةقوةتوتانلهاالنفس:يقولفهوهذا

.(2)"عبادتهواللهبمعرفة،القوتين

أولها:أنواعثلاثةإلىالثريةالنف!قسمالعلماءبعضأننجدالعمليالجانبفيوبالنظر

نإنفسيأبرئ)وما:يوسفقصةفيالزيزامرأةعنحكايةتعالىقالبالسوءالأقارةالنفس

اتباععليهايغلبالتيالنفسبهاوالمراد.(53:)يوسفريي(رحمماإلابالسوءلأمارةالنفس

اللوامة،بالعسأقسم)ولاتعالىتالاللوامةالنفس:والثاني،المعاصيوالذنوببفعلهواها

تابتالشرفعلتإذالكنشرخيروفعندهاوتتوبتذنبالنيالنفسوهي،(2:)القامة

الشر،والخيربينتترددأيتتلومولأنهاالذنوبعلىصاحبهاتلوملأنهالوامةفتسمىوأنابت

فيفادخليمرضيةراضي!ةريكإلىارجعيالمطمئنةالنفسأيتها)يا:تعالىقالالمطفةوالثالث

وترلدهالحسناتوالخيرمخبالتيالنفسوهي.(3.-27:الفجرجتيكااوادخليعبادي

.53.ص،17ج،الفتاوىمجعوع.تيةابن(1)

.136ص،9خاالابقالمرجع(2)
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تيميةابنويعلق،وملكةوعادةخلقالهاذلكصاروقدذلكوتكرهالسيثاتوالروتبغض

نفسهيإنسانلكلالتيفالنفسوإلاواحدةلذاتأصولوصفات"هذه:بقولهذلكعلى

.(؟)"نفسهمنالإنسانيجدهأمروهذاواحدة

الالراكفيالنفسصفاتاثر:الثانيالمطلب

ودرجتهالإدراكحصولفييتفاوتونالناسأناعلمفيماالأعوليينانفاقعيهوقعمما

ابنالإسلامشيخذلكعنتكلموقد،(2)النفسصفاتاختلافمهاعديدةعواملبحسب

فيللقولوصفاليسالمعتقدينحالبحسبإضافيأمرظنيةأوقطعيةالمسألةكون:فقالتيمية

لاوغيره،عندهصدقهالمعلومبالنقلأوبالضرورةعلمهاباشياءيقطعقدالإنسانفإننفسه

الحقمنفيعرفالإدراكسريعالذهنقويالإنسانيكونوقد،ظناولاقطعالاذلكيرف

وصلمابس!جميكونوالظنفالقطع،ظناولاعلمالايعرفهولايخرهيتصورهمالابهويقطع

فكون،وهذاهذافييختلفونالناسوالاستدلالعلىقدرتهوبحسبالأدلةمنالإنسانإلى

خالفقدخالفهمنكل:يقالحتىفيهاقازعللفولملازمةصفةليسظنيةأوتطعيةالمسألة

.(3)"الناسفيهيختلفمماوهذاالمققدالمشدلالاظرلحالصفةهوبل،القطعي

ذلكيمنعونفالمعتزلة،أحوالهتختلفهل،واحدلشخصبالنسبةهوالإشكالموطنولكن

إذابلالواحدالشخصفييختلفلاالظنونوالاعتقاداتإلى"الطرلق:البصريالحسينأبوقال

،(1)ظنهأواععادهإلىطريقاكانآخرشيءفيووجداعتقادهأوشيءالظنإلىطريفاكان

*الأمارات:الغزاليتال،الفطعيالإدراكدونالظنيالإدراكفيذلكإمكانبرونوالأشاعرة

لابعينهوهولقلدالظنيفيدرليلفرببالإضافاتذلكيختلفبلبأعيانهاأدلةليستالظنية

.492ص،9ج.الابقالمرجع(1)

!ئصرح،962ص،المرع!لةالصواعقمحعر،271ص،3ج،الفوائدبلهلع،53ص،(ج،المت!فى.الغزالي(2)

.14،139صه،2ج،د!مل1

.19ص،هج،ابخويةالةنهاج،112ص،91ج،الفتاوىمجموع.تيميةابن(3)

.286عى،2خالمقمد،(4)
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بعدقررمث.."لاحدونحالفيواحدلشخصالظنيفيدورمما،بهإحاطتهمعلعمروالظنيفيد

.(؟)الطيةالأدلةبخلافالقطعيةالأدلةأنذلك

القطعاستفادةعلىيؤثرمماأحوالهتختلفقدالواحدالشخصأنفيرونالشةأهلأما

ذلكعلى*ويدلك:أيضاوتالالسابقالقلفيتيميةابنذلكإلىأشاركماالكوبلوالظن

تطعيةالآخريجعلهاوالصحةقطيةأحدهميجعلهاودلائلمسائلفيذكائهممعنزاعهمكثرة

كلامذكرلماقدامةوابن،(2)أخرىوبفسادهاتارةبصحتايقطعالواحدالشخصبلالفساد

للمكلفالثكيعرضإنما:الجوزيةقيمابنوفال،(3)+باطلهذا*قنا:تقالالمقدمالغزالي

وريماعندهشكيةفهيإليهبالنسبةفيهامشكوكاالمسألةتجرعدهفصاعداأمارنينبتعارض

وأظنيةأوشكيةالمسألةفكون،آخرينعندتطعيةوتكونآخروقتفيلهأوليرهظنيةتكون

.(1)*المكلفحكمإلىإضافتهاعندلهايعرضأمرهوبللهاثابتاوصفاليسقطعية

وعدمالثاطنفسهمنيحدفمرةوآخرزمانبينماأحوالهااختلاتيحدلنفسهوالناظر

ذلك.خلافنفسهمنيجدومرةوالمكدراتالمشغلات

العفل:الثالثالمبحث

العقلخيقة:الأولالمطلب

ناحيةوراعىمنهمواحدكلأنذلكوسببالعقلحققةفيالعلماءبينالاختلافكثر

:أمورإلىنبهأنهنجدالمسالةهذهفيتيميةابنكلاموتجصفح،(5)اخرىعنغفل

في"العفل:يقولفهو،بيرهقاثمأمرهووانما،بنفسهامستفلةذاتاالعقلكوننفي:أولها

بالعاقليقومأمرهوالمسلمينأئمةسائروالتابعينوالمحابةوكلام!رسولهوسنةالدكتاب"

.68ص،4جنظروا،35ص،اج،لمتع!فىا.ليلغزاا(1)

.8ص!99ج،القاوىمجمرم.تجمبةابن(2)

.996ص،3جاناظر،روت.فدامةابن(3)

.271ص،3جالغواند،2بدا(4)

.88-83ص91ج،العدة.يعلى(بوانظر(5)
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الفلاسفةطائفةعلىالردومقصوده،نجفسها")1(قائمةعياهوليسصفةأوعرضاسميسواء

بأنذلكفيرأيهعلىتيميةابنويدلل(عشرةعقولثبوتيدعونوذاتالعقلبأنالقائلين

تعالى:قالفعلأنهوعلىبلمصدرأنهعلىالعقلباستخدامجاءتالرعيةالنصوص

النموص)2(.منذلكونحو.(73:!)البقرةتعقلون)لعلكم

بهاالتيالغريزةبهيرادالعقل:يقولفهوتعدرةمعانبينمزكالعقللفظأن:وثافيها

منالناسمن:ويقول،(3)*العلمذلكبموجبالعملبهايرادوالعلممنأنواعبهايرادويعلم

نأوالصحيحالعلومتلكبموجبالعملهويقولمنومنهمضروريةعلومهوالعقليقول

ويقصدويميزيعلمبهاالتيالإنسانفيالتيالغرنرةنفسبالعقليرادوقدوهذاهذايتناولالعقل

والمضار،")((.المنافع

،(5)والأشاعرةالمعتزلةعنيحكىكماواحدةمرتبةعلىوليستتتفاوتالعقولأن:وثالثها

.(6)"آوناقصكاملبينمنالأشياءعقلهمنفسفيقباينون"الناس:تيميةابنيقول

بهيسمىلا"العقل:تيميةابنقالالنافعالعقلمسمىفيوالعملالعلماقتران:ورابعها

فييسيروا)أفلم:تعالىبقولهذلكعلىواستدل(7""بالعلموالعملبهيعملالذيالعلممجرد

.(64:)الحجبها،يعقلونقلوبلهمقكونالأرض

بالعقلالإدراكامصحادة:الثانيالمطلب

فيوهوالعقلدلالةيبطللاتييةفابن،بالعقليتعلقفيماوسطامسلكاتيميةابنسلك

)درءالعظيمكتابهتأليفإلىدعاهممامطلقاالئرعيعارضلاالعقلبأنيقولالوقتففس

مجلدا.عشرأحدفيالمطبوع(النقلوالعفلتعارض

مجصوعا.تيميةابن(1)

ج،الابقالمرجع(2)

ج،الابقالمرجع(3)

بحموعا.نبصبةابن(1)

المودة.نببةابن(5)

مجموعا.ةب!بنابن(6)

خ"الابقالمرجع(7)

لفتاوى

ص،9

عى،7

لقاوى

لقاوى

ص،9

.271ص،9خ"

286.

539.

.287ص،9ج،

56.

.309ص،9،خ

287.
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عقليعلمكلفي)شرطالعقلفهذاالإدراكبهايتمالتيالغرنرةبهأريدإنالعقلأنوذكر

.(()(كالحياةسمعيأو

تيميةابنمنهايقفلمالعلوموهذه،الغرلزةهذهبواسطةالحاصلةالعلومبالعقلأريد!ان

عقليادليلاكونهيظنماومنها،بصحتهيقطعمامنها،عديدةتقسيماتقستمهابلواحداموقفا

يقول،كثيرايختلفونالعقلعلىالمعتمدينالعلماءجعلمماكذلكيكونلاالحالحقيقةفيلكنه

،الوصولقبلكثيرافيهاالسالكونينقطعالمقدماتكثيرةالطرقا"هذه:ذلكتقريرفيتيميةابن

لاولهذا،الأذكياءإلايدركهالاخفيةوإماافيهاالنزاعيقعمشتبهةإماالغالبفيومقدماتها

الفلاسفةورؤساءمنرئيسفكل،نادراإلادليلمقدماتجميععلىرئيساناثانمهميتفق

ماالعقليةالأدلةمنوكذلك1الآخر")2(الرئي!طريقةنخالفالاشدلالفيطرلقتهلهالمكلمين

الأدلةبانلهقيلولما،السابقالنقلفيزلكإلىأشاركماخفيهومامنهاوواضحظاهرهو

ذلكوجحدالسمعياتمنكثيرفيممااكثرالغموضمنبعضهافي"بل:قالمش!تركةالعقلية

.(3)+مكابرة

يحسبهاالشبهاتمنأنواعنظرهبسببلهخطرريماالعقليةالأدلةفيالناظرفإنسبقماومع

كماالعبادقلوبفيالشبهاتيلقيالشيطانأنشكولاالحقصرفةإلىالقلبتعطشلفرطأدلة

الث!هوات)"(.يلقي

المسائلبصرفةتستقلالعقولبأنالقولمنالتحذيرإلىتيميةابندعاالذيهووهذا

.(5)الأصولية

العقللهمأن"يزعمونالطريقضلتالتيالأممجميعبانذلكعلىنيميةابنويستدل

الجدلويدعونوالفلاسفةالحكماءأنفسهموش!مونالمضروبةوالأمالالعقليوالقياسوالرأي

.(1)"لألضووأراذلسفهاءبأنهمالمرسلينأتباعويصفون..والكلام

(1)1

(2)1

(3)1

(4)

(5)1

.89ص،\ج،والقلالعفلتعارضدرء.نبمبةبن

.22ص،2ج،الفتاوىمجصوع.نبمبةبن

.164ص،المودة.تيمبةبن

.183ص،الطحاوبةالمفدة!نمرح.الطحاوي

.61،91ص،هج،القاوىمجموع.تيميةبن
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وأالسلفالىالأصوليةالمسائلعلىبهيستدللاالعقلبأنالقولنشةتيميةابنأنكروقد

أهلوالنةالحديثأهلأنيزعمونالكلامأهلأنالعجب"ومن:تيميةابنقالالسنةأهل

بعضعنالنظرانكارحكيوريما،العقلحجةينكرونوأنهمواشدلالنظرأهلوليسواتقليد

.(2)"قحبهذايس:لعميخقال،عليهمينكرونهمماوهذا،السنةأهلأئمة

بامرلن:العقلدلالةينفونلااللهرحمهمالشةوأهلالسلفأنعلىتيميةابنواشدل

بالنظرأمرناقدوالله،القرآنفيجاءماقبولعلىيتفقونالسنةوأهلالسلفأن:الأول

انهالسنةأئمةولاالأمةسلفمنأحدعنيعرفولا،كثيىةآياتفيواتدبروالفكروالاعتار

والاعتباروالتفكرالنظرمنالشريعةبهجاءتبماالأمرعلىقفقونكلهمبلذلكأنكر

.(3تدبزوا

الأولىبطرلقالعقليالماسيستعملونكانواعليهماللهرضوانوالأئمةالسلفأن:الثاني

أهلإمامأحمدوالإمام((")للناساللهضربهاالتيالأثالفيالفرآنبهوردالذيالخوعلى

.(5)العقليةالأقيسةمنحججبعدةواحتجذلكاستعملقدعصرهفيالشة

الآتية:الأسبابأحدالسنةلأهلالقولهذانسبةسببأنتيميةابنوذكر

باطلمنالمنكلمونابتدعهمافهالمرادأنيفهمقدوالاستدلالالظرمسمىأن:الأول-

لإنكارمستلزمذلكإنكارأنالمخالفاعتقدالسنةأهلأنكرهفإزا،واستدلالهمنظرهم

فيالتثيليللقياسالمخالفينبعضاستخدامذلكأثلةومن،والاشدلال)61النظرجنس

.(7)السنةأهلينكرهممااللهحق

.29ص،1.ج،الفتاوىعموع.تييةابن(؟)

.ههص،أخ(الابقالمرجع(2)

.12هص،\ج،الجه!يةقليسبيان،نفهاالعفحة،الابقالمرجع(3)

.536عى،2خ،326ص،؟خالاستامة(4)

.475-215ص،2ج،الجهيةتبييييان،53هعى،2ج،الاصتامة(5)

.ههص،4ج،القاوىمجموع.تيميةابن(6)

.536ص،2ج،الجهميةتلبيىنا!هل.نبمبةابن(7)

216
http://www.al-maktabeh.com



والسنة،للكتابالنزاعمواردفيللحكم:يقولونالسنةأهلأنيسمعالمخالفأن:الثاني-

شعارهومماوالةالكتابإلانحكممامخن:قالواالعقلبينكموبيا:المخالفقالفإذا

.(؟)العقلدلالةينكرونأنهمالمخالففيظن،الإيمانوحقيقةبلوالجعاعةالسنةأهل

حتىيرفهاالتيالطرلقبغيرالعلمحصولينفيقدوالسنةالحديثأهلبعضأن:الثالث-

العقل.حجةإنكارإلىفيشب.(2)كلذعلىحجةيخرمنالعقليةالدلالاتأكثريخفي

المتصوفةمن*وكثير.يقولفهوالتصوفأهلبعضإلىالقولهذانسبةةي!يتابنويمحح

عدمهمعإلاتحموللاالرنجعةالمقاماتوالعالبةالأحوالأنويرونوشيبونهالعقليذمون

منوأموراوالولهالجنونوالسكرويمدحونالعفلصرلحبهيكذببماالأمورمنويفرون

بالعقليعلمبأموريصدقونكما4والتمييزالعقلزوالمعإلاتكونلاالتيوالأحوالالمعارف

.(3)صدقهيعلملمممنبطلانهاالصريح

العقليةبالأدلةجاءتوسنةكاباالنقليةالأدلةأنإلىتيميةابنتوصلذلكخلالومن

إلىوأرشدوهمالخلقهدواتد"فالرسلالدينيةالمطالبفيإليهابحتاجالتيالواضحةالصحيحة

معلومةصارتللممقولوننيههم!ارشادهمبهدايتهمشرعيةعقليةفهي،عليهاالعقولدلالة

.(1)العقلبةوالأقيسةالمضروبةوالأمثالبالعفل

الأمةسلفعليهما*الأمر:فقالالأمةوسلفالسنةأهلإلىالرأيهذاتيميةابننسبوند

فيإليهايحاجالتيالعقلبةالأدلةمنبين-وتعالىسبحانهالله-أنمنوالإممانالعلمأهل

أحسنعلىبخلاعتهالقرآنجاءيذكرونهماونهاية،قدرههؤلاءمنأحديقدرلامابذلكالعلم

بأشاءتأتيفهي،الكدرعنالصافيةالعقليةالأدلةبخلاصةجاءتالئرعيةفالأدلة،وجه"ا)5(

.42هص،\ج،الجهميةنلي!!ان.تييةابن(1)

."8عى،(\ج،القاوىمحموع.تييةابن(2)

.338ص،3خ(الابقالمرجع(3)

.93ص،التمعر!ة،632ص،\ج،الاستامة:انظر،012ص،4ج،الابقالمرجع(4)

.29عي،\ج.والنفل!عفلتمارضلهرء.نجبةابن(5)
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الث!بهاتمنالعقليةالأدلةفييقعقدماوتحذفبنفسهاإليهتهتديلاقدمماالعقوللهاتذعن

.(1)والأباطيل

العلوممعرفةفيثرط*المقل:بقولهبالعقلالإدراكاستفادةفيمذهبهتيميةابنويلخص

فيغريزةلكه،بذلكمسقلاليسلكنه،والعملالعلميكملوبهالأعمالوصلاحوكمال

كنوركانوالقرآنالإيماننوربهاقصلفإن،العينفيالتيالبصرقوةبخزلةفيهاوقوةالنفس

عنوحدهيعجزالتيالأموريبصرلمبن!فسهانفرد!اناالناروالشمسنوربهاتصلإذاالعين

محبةفيهايكونقدحيوانيةأموراعدمهمعوالأفعالالأقوالكانتبالكليةعزلإنو،دركها

والأقوال،ناتصةالعقلعدممعالحاصلةفالأحوال،للبهيمةيحصلقدكماوذوقووجد

بالعقليعلمبماتاتولم،دركهعنالعقليعجزبماجاءتوالرسل،باطلةللعقلالمخالفة

بزعمهمعقليةلحججواقاعهاوجوازهاأشياءبوجوبقضوافيهالمسرفونلكن،اتاعه

.(2)"هبجاءتوماالبواتبهاوعارضوا،باطلوهيحقااعتقدوها

الشرعيةالأدلة:الرابعالمبحث

الثرعيةبالأدلةالمراد:الأولالمطلب

العلماءيتكلموالتي،الشرعيةالأحكامطرقهيالتي،الشرعيةبالأدلةالمرادتيميةابنحرر

أنها:وذكرالأصولعلمفي

حجية.فيالأئمةمنأحديختلفلمأنهوذكرالكريمالفرآنهوالذيالكتاب-1

.للخوارجخلافابهاالعملالسلفجميعومذهب:قالالمتواترةالشة-2

الفقهأهلمناتباعهاعلىالملمأهلاتفقمماوهذه:قال!النبيعنالآحادأخبار-3

.الكلامأهلبعضأنكرهاوقد،العلمأهلوأكروالتموفوالحديث

والكلامالحديثوأهلوالصوفيةالفقهاءمنالمسلمينعامةبينعليهمتفقوهوالإجماع-4

والشيعة.المقزلةمنالبدعأهلبعضوأنكره،الجملةفيوغيرهم

.232ص،91ج،الفتاوىمجموع.نيميةابن(1)

.338ص"3خ،الابقالمرجع2"(2)
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الرأيأهلمنكثيرالكن،الفقهاءجماهيرعندحجةوهووالإجماعالنصعلىالقياس-5

الفاسدواشعملالنموصبعضبهوردالنصعنالبحثقبلاستعملهحتىفيهأسرف

الإسراتبينمتوسطفيهاوالحق،رأساينكرهمنالحديثوأهلالكلامأهلومن،منه

والقص.

اعتقادفيحجةأم،بالاتفاقالاعتقادعدمعلىحجةأهوخلافوفيهالاستصحاب-6

!؟العدم

ماالشرعفيوليسراجحةمنفعةيجلبالفعلهذاأنالمجتهديرىأنوهوالمرسلةالمصاع-7

الأدلةمنالنوعهذاحجيةعدمتيميةابنواختارمشهورخلاففيهاالطرلقفهذهينفيه

رأواوالعبادوالعلماءالأمراءمنوكثيرعظيماضطرابالدينفيحصلجهتهمن"الأن

ولمالشرعفيمحظورهومامنهايكونوقد،الأصلهذاعلىبناءفاستعملوهامصاع

منتشبهوهيغالبااللهبهيأذنلمماالدينمنيثرعالمرسلةبالمصالحوالقول،يعلموه

لاالشريعةأنالجامعوالقول":تيميةابنقال،العقليالخسينمسألةالوجوهبعض

العقلاعتقدهمالكن..النعمةوأتمالدينلناأكملقدتعالىاللهبلقطمصلحةتهمل

لمحيثمنعليهدلالشرعأنإما:لهلازمالأمرينفأحدبهيردلمالثرعوأنمصلحة

الدينفيينفعالشيءأنالناسيتوهمماوكثيرا..بمصلحةليسأنهأوالناظرهذايعلم

.(!)"بالمضرةمرجوحةففعةفيهويكونوالدنيا

الشرعية:الأدلةمنالإلهراكاستفادة:الثانيالمطلب

مثلافهذاالحوادثجميععلىللحكمكافيةأنهاويرونالثرعيةالأدلةيعظمونالسنةأهل

اللهكتابوفيإلانازلةاللهدينأهلمنبأحدتزل*ليست:يقولاللهرحمهالثافعيالإمام

بعامةوافيةالآثارأناللهرحمهأحمدالإمامعنوالمنصوص،(2)"ايخهاالهدىشيلعلىالدلل

شرعبماإلايكونلاالبادعلىاللهحكمأنبئنتالئرلعة"إن:يقولوالشاطبي،(3)الحوادث

إليهالناسيحتاجما"اكل:هولاءقولبمئلقالتيميةوابن(1)ورسلهأنبيائهألسنةوعلىدفيفي

.543-339عر،11ج،الفتاوىمجموع.تبمبةابن(1)

.02ص،الرسالة.الافعي(2)

.025ص،المودة.تبميةابن(3)
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فيإليهالناسمجتاجما"آكل:هؤلاءقولبمثلقالتيميةوابن(؟)*ورسلهأنيائهألسنةوعلىدينه

اللهكتابمندينهمجميعالمسلمون*فياخذ:ويقول(2)شافيابياناورسولهاللهبينهفقدديهم

مافإن،الصرلحللعقلمخالفاذلكوليسوأئمنهاالأمةسلفعليهاتفقوما!رسولهوسنة

علىويدلون.(3)*باطلوالإجماعوالشةالكتابفيولي!باطلفهوالصريحالعقلخالف

أكملت)اليوم:تعالىقالشيءكللحكموتفصيلهاالثسلمةكمالفيالواردةبالنصوصذلك

تعالى:وقال،(3:)الماثدةدينا!الإسلاملكمورضيتنعمتيعليكمواتممتدينكملكم

ومما.(89:)النحلللصلمين(وبئرىورحمةوهدىشيءلكلتبياناالكتابعليك)ونزلنا

)فإن:تعالىقال!رسولهسنة!الىإليهشيءكلفيالتنازعبردأمرنااللهأنذلكعلىيدل

.(59:)النساءالآخر،واليومبالنهتؤفونكنتمإنوالرسولاللهإلىفرروهشيءفيتنازعتم

إحاطةويستحيل،متناهيةغبروالحوادثمتناهيةالنصوصأنالمخالفعليهمأوردولما

.(5)اهيفنصلاكبرةمساثلنجدوأننا،(")المتناهيبغيرالماهي

نها:عديدةباجويةزلكعنأجابوا

اقناهي.نجرتشملعامةوأحكاماكليةقواعديطلققدالمتناهيأن-1

لها.أحكامإعداريعجزهلابهاوالعالملهاالخالقهوفالثهمتناهيةالعبادأفعالأن-2

.(6)المعانيمتاهيةفهيالألفاظنتىوإنالنصوصأن-3

.(7)اهجنالنصعدمعلىيدلنالاالمسائلبعضفيالواردبالنصعلمناوعدم-4

ذلكيتحرىمنيرفهكماالواتعةالفروععامةعلىدالة"النصوص:تيميةابنيقول

فتيابماثةاليومفييفتيممنيتاملمنيرفهوهذاودلالتهاوالسنةالكتاببموجبالإفتاءويقصد

.54عر،2خ،ملاعصاا0طيالا(؟)

.434ص،17ج،القاوىمجموع.نييةابن(2)

.337ص،\خ،الابقالمرجع(3)

.327صي،الأصولتعلبقاتمنالمنخول.الغزالي،743ص،2ص،ابرهان.الزركي(4)

.764ص12ج،ابرهان،434صالتبعزة،13؟9ص،4ج،العدة(5)

.334ص،\ج،الموفعين.)علأمالفبمابن6020ص134ج،الفناوىمجموع.نبمبةابن(6)

.49.ص،2خ،الاحكامحزم.ابن(7)

"22
http://www.al-maktabeh.com



دائماصو!ملاأهلرأىذلكتدبرومن،ذلكجربتقدوأناأقلأوأكئرأوفلاثمثةأوماثتينأو

.(1)"كلذفيللمسلمبنوأنفعالإفتاءعلىأقدر

منالجديدةالحوادثأحكاماستخراجعلىالناستدرةعدمأسبابإلىيميةابنوينبه

:الأسبابنلكأهمومنانصوص

واستثعار،والمسألةبالدعاءيديهبينالتذللخلالمنالعالمينربمنالهدايةطلبعدم-1

:يقولونالجنةأهلولهذا.(ه:الفاتحةكااالمستقيمالصراط)اهدنا:تعالىقولهمعنى

ابنيقول.(43:)الأعراف،اللههداناأنلولالهتديكناومالهذاهداناالذيدثه)الحمد

فبذكر،سائلطالبوالهدىالعلممنيسألهماإلىمفتقرالعبدأنالأمروحقيقة:تيية

هديتهمنإلاضالكلكمعبادي)يا:قالكماويدئهاللهيهديهإليهوالافتقارالله

.(2)"(أهدكمفاسقدوني

الأدلةمنالعلمتحميلفيالأسباببذلوعدمالشرعيةالأدلةمطالعةعنالغفلة-2

يفيدلادليلغيرفيالظرفإن،رليلفيبكونأنالافع"النظر:تيميةابنقال،الئرعية

التاموالدليل،المقصودإلىوالمرشدالمطلوبإلىالموصلهووالدليل،عليهبالمدلولالعلم

بالدليليظفرأنإلى:شيئبنإلىيحتاجفهذاالمألةفيالناظرا"وأما:وقال((3)"الرسالةهو

الأسبابقلبهعلىينزلأنيوجببماالثرعفأمره،عف!تيوبهيقديأنوإلىإلهادي

بالنظرللعلمالطالبأنذلكيوضحومما...المعوقةالأسبابعنهويصرفالهادية

.(")*بالمدلولالعلميفيدهدليلفيينظرلمإنذلكلهمجصللاوالتدبروالتفكروالاستدلال

ربلاالكتاب)ذلك:نعالىقال،القرآنبهديالاهتداءعلىحاثةالآياتجاءتوقد

يهديمبينوكتابنورالفهمنجاءكم)قد:تعالىوتال.(2:)البقرةللققين،هدىفيه

إلىويهديهمبإذنهالنورإلىالظلماتمنويخرجهمالسلامسبلرضوانهاتبعمناللهبه

.21ص،\ج،الاستاعة.تيمبةابن(1)

.2577برتمم!لمأخرجهوالحديث،39ص،اج،القاوىمجموع.تييةابن(2)

.59ص،2ج،الابقالمرجع(3)

.38ص،4ج(الابقالمرجع(4)
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فيبالحكمةعنهاالمعبر!النبيشةالكتابومثل،(61-51:)المائدة!مستقيمصراط

كابهيعظكموالحكمةالكتابمنعليكمأنزلوماعليكماللهنعمة)واذكروا:تعالىتوله

.(123:)البقرة

تعالىقالكماالرعيةالأدلةعلىعقليةأنهايظناليوالاشدلالاتالرجالآراءتقديم-3

ماقليلاأولياءدونهمنتتبعوالاوربكممنإليكمأنزلما)اتبعوا:ذلكمنمحذرا

برأيبدعةيتدعأنوالجهلالضلال*سبيل:تيميةابنقال،(3:الأعرافكااتذكرون

ماوفقعلىويتأولألفاظهويحرفلهاتبعاالرسولبهجاءمايجعلثموتأوللاتهمرجال

يتلقونولاالرسولبهجاءماعلىيعتمدونلاالأمرنفسفيتجدهموهولاء،أعثلوه

كالذينتؤولوهخالفهموما،عمدةلاحجةوجعلوهقبلوهوافقهمماولكنمنهالهدى

.(1)"أمانيإلاالكشابيعلمونلاكالذينفؤضوهأومواضعهعنالكلميحرفون

أوليائهإلىويوحيالقلوبفيالشبهاتيلقيزالماالثيطانفإن؟ال!ثيطانيةالمعارضات-4

وانليجادلوكمأوليائهمإلىليوحونالثياطين)وإن:تعالىقال،والرلبالشك

هاليدليلفيالناظركان*فإذا:تيميةابنقال،(121:ماعنألا)،نوكرشملإنكمأطعتموهم

أمرولهذا،والهدىالعلم:النظرذلكتضمناالشيطانمعارضاتمنوسلمكالقرآن

معيةوتضيةمعينةمسألةفيالنظروأما...القراءةعندالرجيمالثيطانمنبالاستعاذةالعبد

فمجرد،هذاأوهذاعلىيدلهمايرفلاوالعبد،فيهابالحقوالتصديق،حكمهالطلب

إلقاءمنوذلكاباطلوهيحقايحبهاتصديقاتلهيقعقدبليفيدلاالنظرهذا

غيرفيالكلميفحفقد.القرآنوهوالهاديالدليلفيالنظركانإذاوكذلك...الشيطان

عنالكلميحرفأويفهمهلاوقد،بالقرآنفيقديالدليلمقصودويفهممواضعه

.(2)*الشيطانمنذلكوكونبهفيضلمواضعه

اللفظيةالأدلةمناليقيناستفادة:الثاكالمطلب

أحدها:أشياءفثلاثةاليقينيحصلكيف"وأما:فيقولاليقينتحصيلطرقتبميةابنيقرر

والئالث،حقأنهتبينالتيوالآفاقالأنفسفياللهيحدثهااليالآياتندبروالثاني،القرآنتدبر

.4(4ص،17!جالقاوىمجموع.نيميةابن(1)

.37-1/36،الابقالمرجع(2)
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أنهلحيتبينحتىأنفسهموفيالآفاقفيآياتا)سرلهم:تعالىقال،العلمبموجبالععل

ليبينةدوه!ثملاالآياتيريأنهسبحانهفبين...القرآنعلىعائدوالضمبر.(53:،)فصلتالحق

مافعلواأنهم)ولوةتعالىفولهاليقينيفيدالعملأنعلىيدلومما،(؟)"المسموعةالآياتصدق

.(66:)النساءتثبيتا،وأشدلهمخيرالكانبهيوعظون

من*منهم:اللهرحمهقال،اليقينتفيدلااللفظيةالأدلةبأنيقولمنقولقيصيةابنرك!نيو

ويبين،(2)ذلكفسادعلىالكلامبسطناوقد،المتكلمبمراداليقينلاتفيداللفظيةالأدلة:يقول

مملوءةالطوائفلجميعالدينأصولوكتب:يقولفهوالرازيبهانفردالقولهذاأنتيميةابن

أعظمأنهمع"الرازي:وقال1(3)+كلذفيطعنالرازيلكنابخريةالسمعيةبالأدلةبالاحتجاج

لاتفيدأنهاوهوغيرهمثهورقائلبهعرفماقولاابتدعحتىالسمعيةالأدلةفيطعناالناس

.(1)*القين

للادراكأخرىطرق:الخامسالمبحث

والكخفالإلهام:الأولالمطلب

مطلقا،دليلاجعلوهطائفةفهناك،الإلهامحجيةفيأقوالثلاثةللناسأنتيميةابنذكر

ابنقال.الأدلةفساويعندمرجحأنهالثالثوالقول،الإطلاقعلىدليلاكونهأنكرتوطائفة

ترجيحافيهايرفلمالظاهرةالرعيةالأدلةفيالسالكاتجهد"فإذا:الثالثالقولمختاراتيمية

فيدليلهذاثلفإلهام،بالتقوىوعمارتهقصدهحسنمعالفعلينأحدرجحانحئذوألهم

يأتي:ماأظهرهاالأدلةمنبعددزلكعلىواشدل،(5)حقه

النفسإليهنسكنلمماوالإثم(القلبإليهواطمأنالنفسإليهسكنتما"البر:حديث-1

.(6)"المفتونأفتاكوإن،القلبإليهيطفنولم

.33.ص،3،جالقاوىمجموع.نبمبةابنالمرج(1)

.433ص،61ج،273ص،11ج:وانظر44هص،71ج،الابقالمرجع(2)

.939ص،؟3ج،الابقالمرجع(3)

.141ص،13ج،الابقالمرجع(1)

.473ص،01ج،الابقالمرجع(5)

.47،ص،01خ،الابقالمرجع(6)

223

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بهالمرادوليس،الاختلافمواطنوتركبالاحتياطالعملبالحديثالمرادأنيظهروالذي

القلب.علىالواردةالخواطر

لآياتذلكفي)إن:ترأثم*اللهنجورينظرفإنه،المؤمنفراسة"6لقوا:حديث-2

للتوسمين،)؟(.

الأحكامبهالمرادوليس،الكونيةوالحوادثةير!ثبلاالتعرفاتبهالمرادلعلصحإنوهذا

الرعية.

مفطورةفالقلوب،المنكروبغضالمعروفمحبةمنالجيفيةعلىعبادهقلوبفطراللهأن-3

.(2)الحقعلى

هذاصحولو،بذلكالعبدشعورغيرمنيغيرهامالهايعرضالفطرةأنالمعلوممنلكن

بذلك.يقوللاوالشيخ،مطلقاحجةلكانالاستدلال

النزاليجعلمماالخواطرهذهإلىالالتهفاتعدمعلىععلواالأصوليينجماهرفإنولعذا

فلابد؟مخقيقأموهمأهويدرىلاعنهيعبرلامالأنهوس"هذا:ذلكعنيقولانقدامةوابن

.(3)تزيفهأوالأدلةلتصححهالثرلعةبارلةليقبرإظهارهمن

عديسمىمامرارهىانماالرعىالحكماست!خراجبذلكيرلدلاتيميةابنيكونوقد

الثاهدأنأو،غيركفءالخاطبأنالإنسانقلبفييقذفكماالماطبتحقيقالأصوليين

قدماوالإباحةوالتحريمالوجوبأسباب*من:يقولوهوإليهانظرذلكدليليخطلب،فاسق

نأمثل،أقافيكثيرأيقعوذلكالكشفبطريقيعرفخفيأيكونقدماومنهظاهرأ...يكون

لممنعلىذلكيحرملموانأكلهعليهفيحرممغموبأنهلهفيكثفطعاملبعضهميقدم

مواقعمنهذامثلكانوالإخلاصبالصدقالصروفينمنالثخكانإذاهذافمثل...ذلكبعلم

.(")*أخرىويخطئتارةفيهيصيبالذيالاجقاد

ونجحوه،؟9اص،4ج،جيدبدثملبةأبيحديثمن(17742)رقمحديث،الم!دأحمد.،حنلابن(1)

(2389)رفمحديث،العحيحالجاء،ايرمذيوانظر،(2553)رفمحدبث،سلمصحيح.ملمأخرجه

.صمعانبنانواسحديتمناناسعلهبطلعأنوكرتك!فنفيحاكماوالإئمالخلقحنالر.بلفظ

ضعبف.وهو،العوفيعطةصد.وفي(3؟25)رتمحديث،الصحيحالجامعانظر،الزمذيأخرجه(2)

.536ص،2ج،انظرروضة.تدامةابن،47اص،2ج،الممض.النزالي(3)

.284ص،11ج،القاوىمجموع.تجميةابن(4)
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بعض،علىبعضهاوالسنةالكتابأدلةبهترجحدليلأالإلهامجعلعلىيفوىلاوالباحث

فيضابطولا،شرعأالمحمودالإلهاممنعلبهالواردةالوساوسانيظنفدالمكلفانخموصأ

والسنةالقرآنعلىوالكشفالإلهامعرضوجوبإلىتيميةابندعاماوهذا،بينهماال!نريق

الكتابعلىذلكبعرضأنفعليهاللهجهةمنوبحدثيلهمكانوان+فالمحذث:بقولفهو

:!تالكماعمرمنأفضلالملهمينالمحذثينفيفليس:ويقول،بمعم!وم*)؟(لي!فإنهوالسنة

فيريهجمروافقدقو(2؟+رمعفمنهمأحدأقيفييكنفإنمحذثونقبلكمالأممفيكانقد"إنه

حتىعليهيردمايقبلولا،!الرسولبهجاءبمايعتممأنعليهكانهذاومع،أشيا.عدة

لهتببنإذاعليهوردمايجعلبلورسولهاللهيديبينتقدمولا،!الرسولعلىبعرضه

الصديقبيانالىعمرفيرجععليهخفيتأشياءلعمريبينبكرأبووكان.السنةالىفيرجع

الزكاةمانعيفيناظرهويوم،!الرسولماتويوم،الحديبيةيومجرىكماوتعليمهوإرشاده

مهورفيجرىكماإليهافيرجعالقر،نمناطجةونذكرقولهعليهنردالمرأةوكانت،ذلكوغير

منأفضليكنلموالمكاشفةوالخطابالإلهامأهلمنكانمنفكلكثير،هذاوثلأالنساء

مايحعلولا!الرسولبهجاءلماتبعاوالسنةبالكتابالاعتم!امفيسبيلهيسلكأنفعليهعمر

.(3)عليهوردلمانبعاالرسولبهجاء

المناميةالرويا:الثانيالمطلب

"رائي:اللهرحمهيقول،للأحكامصحيحاطريقاليتالماميةالرؤياأننبميةابنيقرر

لاالتيالمحضةوالرؤيا،شيطانبذلكأخبرالذييكونتدصدقهوبثقديراكاذبأيكونتدالمنام

أنه!النبيعنالصحيحفيثبتفدفإنه،بالانفاقشيءبهايثبتأنيحوزلااه!حصعلىدليل

.262ص،2جاالايقالمرجع(1)

.(9643)رنمحدبث،ابخاريصعيح.الخاري(2)

.6هص،91جوانظر،7(ص،13ج،النتاوىمحمى.تبيةابن(3)

235

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كانفإزا،الثطان")1(منورؤيا،نفسهالمرءبهيحذثمماورؤيااللهمنرؤيا:ثلاثةالرؤيا:قال

.(2)"اهنمنوعكلتمييزمنفلابدأنواعثلاثةمحةالرؤيانج!

علىالاعتمادعدمفيسببانالشيطانإلقاءمننكونأنواحتمالالرائيكذبفاخمال

ابنتالكما،الرؤياتعبيرفيالخطأاخمالوهوثالثسببوهنا؟الأحكامإدراكفيالرريا

الرؤيافتاويلوتأويلها*)3(،الرؤيافييقعمانظيروالخطأالصوابفيهايقعالمكاشفات:تيمية

والمشابهةوالاعتبارالقياسعلىمدارهالرؤيا"تعيرلأن؟والصوابالخطأفيهيقعاجتهارمحل

والثيه")"(.الاشعارةمنواللغاتالأسماءفيمماذلكويؤخذ،وتأويلهاالرؤيابينالتي

أبيحديثمنمرفوعةكونهافيالرررمع(2263)رنموحدبت،(2262)رتمحدبت،سلمصحيح.ملم(1)

)الررلافارةأبيحدبثوفي،522ص،17ج،الفتاوىمجموع.تبمبةابنوانظر،شرلنابنكلاممناوهرلرة

.(6984)رقمحديث،البخاريسحيح.البخاريوانظرالثيطان(منوالحلماللهمن

،522ص،17ج،278عى،12ج،612عى(\"جوانظر،158ص،27ج،القاوىمجصوع.تييةابن(2)

.532ص

.384ص(\؟خ،الابقالمرجع(3)

.82ص،2.خ،الابقالمرجع(4)
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الثاني:الفصل

والنقلالعقلبينالأفعالتقديرفيتيميةابنمنهج

النجارهالمجيدعبد

الفكرفيكبرىلقضيةفشأكان،الإنانيالفعلتقديرفيوالعقلالثرعبينالتماسإن

أصولوعلمالدينأعولعلمأهثها،مختلفةعلومفيمخثتإذ؟وحديثهقديمهالإسلامي

والعقلالنقلووالعفل*+السمعاسمالفديمفيأشهرهامن،متعذدةمسغياتوتحت،الفقه

كانتوقد.*الدينيالنمنو"سلطةوالنمن**العقلاسمالحديثوفي،.والتقبيحو*اتحسين

مجرىوفي،خاعتةالفقهيالثسيعفيالأهغيةبالغةععلية،ثارالقضيةهذهفيالنظرلةللأراء

للأفةالحضاريالمسارتطؤرفيالأثرذاتالعواملأحدكانتلعلهأبل،عاقةبصفةالحياة

.والهبوطالصعودبينتعرجانهفيالإسلامية

علىمهاكليجيب،منرابطةأساسيةعناصرأربعةإلىالمسالةهذهفيالبحثانشقوتد

وأثابتةذانيةقيمةمخملالإنسانأفعالهل،الأولالسزال:التاليةالأربعةالأسئلةمنسؤال

الأفعاللتلك(القيعة)كشفال!قييموسيلةهل،والثاني؟الرعيبلمنعليهاتضفىتيصتها

؟كار!شالاذلكيكونقدروبأفي،صثتركانهماأو،وحدهالعقلأو،وحدهالشرعهي

وأ،وحدهالعقلأو،وحدهالرعهيهل،وتركأفعلأبالفعلالإلزامجهةهيما،والثالث

علىالجزاءتقذرالتيالجهةهيما،والرابع؟الاشتراكذلكيكونقدروبأفي،مشتركانهما

يكونتدروبأفي،ثزكانهماأو،وحدهالعقلأو،وحدهالشرعهيهل(وعقابأثوابآالفعل

.(1)؟الاشتراكذلك

المراصاتمركزومدبروالجوتللاقاهالاصلامىالاورليللمجلسالماعدالعاموالامبنالإصلابةالفلفةامشاذ8

نرنا.-الانايخة

آننا،اوردناماالقالأسا.دون.الإنافيالفكلتقدىتجبيرعهانبران!نرناالأريعةالعاعرلهذ.المالةضمولإلىبانظر(1)

الأصا..نلك!فلا!الفاعرمذ.كلدلانهنثملانببرمذاأنمنرأيخالما
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احدففي.ووسططرفينببنوحديثأقديمأالباحثونانتظمالأسئلةهذهعلىالجوابوفي

النديرمراحلفيتقديرالأفعالفيعفليدورلأفيالإلغاءلثهماالىجماعةذهب،الطرفين

ماالىجماعةذهب،الثانيالطرفوفي.وحدهال!ثرععلىالأمروقمروا،الذكرالآنفةالأربعة

علىالأمروقصروا،وأهخهامراحلهأغلبفيالتقديرذلكفيللشرعرورلأفيالالغاءثبه

تقديرفيوالنقلالعقلبينتكاكلتقريرالىالمحققينمنقفةذهبتالوسطوفي.وحدهالعقل

لهالمقذرةالحدودعدفيهويفف،طبيعتهمعيتناسبدورذلكفيمنهماكلالىواسند،الأفعال

العقل.وخالقالوحيمرسلقبلمن

العائممنهجهضنوذلك،بالنفصيلالقفبةهذهفيخاضئمنتبمبةابنالإمامكانوقد

فينناولهكما،الم!تقفةالمليئفاتفيهوأئف،والعقلالنقلبينالتعارضدرءعلىأقامهالذي

كعادتهمستلاجتهاديرأيالأمرهذافيلهكانوفد.وفناواهورسائلهالعافةمرئفاتهمنكثير

والعقل،انقلببناتعارضدرءعلىيقوموسطمسلكتقريرالىفياتهى،آرائهمنكثيرفي

،الفكريمسارهمجملفيأثرذلكلرأيهوكان،الإنسانيالفعلنقديرفيبينهماالتكاملواتامة

وفي،تلاميذهمنبعدهجاءمنفيأثرلهكانكما،الإصلاحيةورؤاهالفقهيةاجتهاراتهوفي

هذافيبيانهنحاولماوذلك.)يهواتسبتبهتلالرتالقالإصلاحيةوالحركاتالفكريةالتيارات

التالية:العناصرضمنالبحث

تيمية:ابنعنداليهافتهتكماللقضئةالنارفيالسباق-1

ببنالعلانةقضية،الفقهأصولوعلمالدينأصولعلممنكلفيالإسلاميالفكراثار

معفبهاالقوليطؤروظل،مبكروتمنذوالزامانقويماالإنسانأفعالنفديرفيوالنقلالعقل

العناعرالىالمسالةهذهفيالبحثتثققحتى،الزمنعبرالإسلاميةالثفافيةالحركةتطؤر

،بارزاننيارانيتظمها،الآراءمنجملةالىتيميةابنعصرعندوانتهى،الذكرالآنفةالأربعة

زينكهواث!وعلىعناصرها.متعذدفيللقفئةمتكاملةرؤيةذاتمدرسةفهماكليمثل

فهابتائفأندون،الآراءمنرايفياوالعاصرمنعنصرفيلهمامخالفةتبرزآراءقدالتيارين

أفعالتقديرفيللعقلدوراعطاءالىالتيارينهذينأحدويميلقكاملة.رؤيةذوثالثتتار

بالتنارلذلكنبعانسضبهأنويمكن،أحياناالشططمبلغيبلغندفيهاالرعدورنطاقفيالإنسان
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أيضا،الشططإلىأحياناينتهيبما،الدورذلكمنالقليصإلىالئانيالتياريميلبينما.العقلي

شطوماالآراءمناختارهفيمااتيارينمنولكل،ال!ثرعيبالتيارلذلكتبعانصغيهأنويمكن

والعملية.الفكردةالإسلاميةالحياةمسارفيأئرذاتنتائجذلكفيلهكما،أسبابمنهافيه

المفلي:النئار-أ

فيهالناشثةالآراءتكون،نظرلابحثاالمسألةهذهمجثفينثوءأالأؤلهوالئارهذايكونتد

نطاقفيعليهاردأنثأتإتمالهاالمفابلةوالآراء،النظريالتقريرمستوىعلىزمناالأقدمهي

ونندرج.والفرقوالتياراتالمذاهبمختلفبينالإسلاميالفكرساحةفيجارلاكانالذيالحوار

كانالق،العقيةالصبغةزاتالآراءفيالأسبقيةضمن،التيارهذالآراءبالنسبةالأسبقية

المعتزلةإذ؟الكلامعلمعليهاتاسئسالنيوهي،اثانيالقرنأوائلمنذرؤادهاأبرزمنالمقزلة

أفعالتقديرمسألةفيالعقليالتيارهذاضمنشططأوالأكثرالأبرزالطرفيمثلونالذينهم

أعلامومنالمذاهبأصحابمنآخرونمتفاونةأقدارعلىفبهيرافقهمكان!ان،الإنسان

بعضهاينبنيأفكارأريعةذاتمتكاملةمنظومةعلىالقفميةهذهفيالتثارهذارأيويقومالأنراد.

ومبرراتها،اه!ئدأوتفاصيلالأفكارهذهتفاصيلعنالنظروبقطعتمامها.نجلغحتىبعضعلى

يلي:فيماتتصثلخلاعقافإن

نفسهفيمجملالإنسانأفمالمنفعلكلأنالمقولةهذهمعنى:للألعالالذاتيةالقيمة:أولأ

للمدحبسببهامستحقافاعلهويكون،قبيحاأوحسنأبكونهأجلهامنيوعفتبحأوحسنقيسة

يكونالتيالاعتباراتبحسبناشئةأو،الفعلذاتمنناشئةقيمةكانتسواءوذلك،للذنمأو

حالوفيوجودهحالفيثابتةفهي،بالشرععلاتةوجودهاحيثمنالقيمةلهذهولي!،عليها

منالسننتلكعليهبنيتوما،ملكهترتيبفيتعالىاللهسننضمنفدرجةهياذ؟غيابه

الجبار:عبدالقاضييقولالمعنىهذاتقرلروفي.وندبيرهلخلقهأسلوياتعالىاللهأرادهاأسباب

يفعله،أنلهليسوآنهمنهالتحززأمكنهإذاالذنمبهيستحقفاعلهأنصغإذاالفبيحأن"اعلم

قيمته)هيبهااختصنبصفةيفارقهأنبذفلا،الذتمبهيشحقولافعلهلهالذيالحسنوفارق

.(9)(ةيد"أذلا

.52ص،جا.المغنيالجار.عدالقاض(1)
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والقحالحنقيمةذاتهافيمخملالإنسانأفعالأنبما:والشرعالعقلبننالعتييم:ثافيأ

معنىعلىالأفعالهذهققييمفإن،ورودهوعدمورودهعنالظروبقطع،الثرععنبمعزل

لماعليهاإضفاةويس،الفعلذاتفيقيمةمنموجودهولماكفعملثةسيكونقيمتهامعرفة

ذلكنطاقفيآنهإلأ،معاوالرعالعقلدورمنالمبدأحيثمنيكونالكشفوهذامفقود.هو

يكونبيما،الحكيمالعليماللهشرعفهو؟مطلقةبصفةالأفعاللقيمةكاشفأالثرعيكونالمبدأ

منالكثيرقيصةعنالكشفعلىيقدركانوإنهوإذ؟محدودةبصفةالقيمةتلككاشفاالعقل

عنهاالكشفعلىيقدرفلا،عليهقيمتهامخفىأخرىأفعالافإن،وتجحاحسناالأفعال

)أييوجبلاالسع"إن:قولهفيالمعنىهذاالجبارعبدالقاضيقزروقدبها.والتعرلف

على(قبحهأوحسنهقيمة)فيالفعلحالعنيكشفواتما،حشهولاشيءقبح(ئكسب

قتمنامخن":يقول،والثرعالعقلبينالكشفذلكتفصيلوفي،(1)*كالعقلالدلالةطريق

)أيبالهي)إلأ(يعرفالا(ماوفيها،بالعقلئعرفمافيهاإن:فقلنا،المقثحاتفيالحال

.(2)"(بالشرع

والشرعالعقلمنكلآأنوبما،ذاتيةالأفعالقيمةأنبما:والص!رعالعقلبونالايجابثالثأ-

فإن،بينهماالدورذلكمدىفيالاختلافعنالنظربقطعالقيمةتلكعنالكشففيدورله

والثرع،العقلبينمشركادورأأيضاسيكونقبيحهوماوتركحسنهومابفعلالناسإلزام

وعلى.الطرفينبينالإلزامفيالاشتراكهذافيمهمتفصيلعلىالمقزلةإليهزبماوذلك

تلكفيماعلىمبنثاإلأإلزامهيكونلانهياأوأمرأالأفمالمنالثرعبهألزممافإنرأيهم

تعالىاللهحزمفإذا"،الشرعيالإلزامعفةهيالقيعةفتلك،قبحأوحسنقيمةمنالأفعال

هذاوجدلمالامفسدةكونهلولاآنهعرفنا،الأشياءمنشيءتحرلم!النببئعنوردأو،شيئا

التحردم*)3(.

فإن(الأفعالمنإيجابفيهوردفيماالثرعيالإمجابعئةيدركالعقلكانإذاولكن

لا،الشرعلحكمانصياعهوإتمالهاالإنسانوانصياع،وحدهالثرعإيجابيكونفيهاالإيجاب

.6،ص،\ج،المغىالجبار.عدالقافي(؟)

.25اعى،كاتكيفالمحيطالجبار.جدالقاض(2)

.237ص،الابقالمرجع(3)
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علىيردلمفإذا.وعفةالرعإيجابصرفةعندالحالهذهفيدورهيقفالذيالعقللحكم

(الإلزامفيدورللعقليكونالحالهذهفيفإئه،الوحيمنهاددوننفطووجدشرعالإنسان

كشفعلىالقدرةلهيكونمانطاقفيذلكولكن،أخرىوتركأفعالفعلعليهفيوجب

منقيمتهبكشفالشرعيختمنئماغيرهادون،والأمانةوالصدقالمغوشكركالتوحيدقيقا

.(؟)كالعباداتالأعمالمحذدات

ئسبحتى،هذاالمعتزلةرأييقاربالعقليالإمجابفيرأيإلىالماترلديةأوائلذهبوقد

الجهلفيلأحدعذرلابأنالقولمذهبهمفيمرجعهميجعلونهالذيوهوحنيفةأبيالإمامإلى

الخلقعلىلوجبرسولأاللهيبثلملووعنه،والأرضالسماواتخلقفييرىلمابخالقه

قئرهماوهو،الرأيهذامنالماترلديةمتأخروعذلالزمنبمرورولكن.(2)بعقولهممعرفته

كما،تعالىاللههووالموجبللوجوبمعزتالعقلعدنا":بقولهالأسراركشففيالبخاري

العقلفكان،(3)"الرسولبواسطةولكنتعالىاللههووالموجب،للوجوبمعزفالرسولأن

دورلهوليس،ورودهعدمحالوفيالثرعورودحالفيتعالىاللهبإيجابمعزفاصارإذن

الدور.ذلكالمعتزلةفيهاأثبتالتيالحالاتفيحتىبالإيجاباشقلالي

والقح،الحسنمنذاتيةقيمةالإنسانيللفعلكانإزا:والث!رعالمقلبنالجزاءرابعأ-

إمكانه،حدودفيالقيعةتلكعنالكشففيالشرعمعذلكعلىبناءيثتركالعقلكانواذا

أيضامعهثركايكونفإئه،ذكرناالذيالنحوعلىالإيجابفيمعهيشتركلذلكتبعاكانلهازا

بمقتضىفإئه،شرعيبلغهلمإذاالإنسانأنذلكومعنى،وعقاباثواباالآخرةفيالجزاءترتيبفي

(1)

(2)

(3)

الوحيل!لعةمواقلةملزمةغيةش!لهمةللعقلثوناسهممنبهيقولوالمطالتعتوجهعلىالثانهذافيللمقزلةئسب

عدممالمفلإيجابدائما،فرخاهكمابحقذلكولي!،والمحدثينالتدماءمنفيكبفيترذدزلكوظل،لافافضةاو

المليعبدعخحوفد،الإيحابفيلكمعرفاالآلب!والعفلالموجبهوكانالشرعوردفإذا،النرعورودعدمبحالغصن

اللهمنإلآحكبملا:نولهفي2هص،\ج،الرحموتلواتح:كابهفيللمفزلةالغنهذاالمانريدبةينابمنالأنماري

تجرئلامماهذافإن،العتلاالموجباياالحاكمالمقزلةوعدضدنامذاأنائايخبعضكبفيكمالا،الأتةياجماعتعالى

طلموكما..لاامالرعبهوردصواءالإلبةالأحكاملبصقمزفالمفلإن:بنولونإئمابل،الإصلامبذعينمنأحدعيه

منالمنلالعقلبشرلعةالقائلينالعلماننتليمنايومإليهميببمامقابلطردنيايضاطلصراإيهمالقولمذابنةالمفزلة

.اخرىانماكهمومنمزةخمو"منجاءفظلمهم،ياكماذلكصديءالقزلةيفلولم.المقزلةنرقةهنافيمرجمهم(ن

.821ص،المامرة.المامت*ا

.332ص،،"ء،لأصارائمف،الجارى
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عقاباينالكما،الأفعالمنحسنهومافعلعلىثواباالآخرةفيينالبانعليهئحكمالعقل

عنالكشفعقلهإمكانفيالقالأفعالنوعنطاقفيكئهوذلك،ا!نمقبيحهومافعلعلى

.(؟)اهفبذلكالشرعيختمنالتيتلكدون،وتبحهاحسها

النقلي:التئار،ب

الأفعالنقديرفيمهخادورأللعقلمجعلالذياتيار،ذلكلأصحاباليانالآنفةالزؤيةإن

نشأتوكلانما،المراحلتلككلفيلهامناتضةتكوننكادأخرىرؤيةتابلتهااالأريمةبمراحله

.عديدةقرونطيلةالإسلاميةالفكريةالحياةطغالذيالواسعالحوارخفئمفي،عليهاللفعلردأ

تئارهمهوامث!علىإلهموينضثم،الأشاعرةجموعفيهيتمثلمقابلتئارالزؤيةهذهومجمل

فإنوالأدئةالفروعتفاصيلعنانظروبقطعالفكر.أعلامومنالمذاهبأعحابمنبمض

اتالية:العناصرفينوردهاهؤلاءرأيخلاعة

بحسبهيالإنانأفعالأنالاقجاههذاأصحابيرى:للأفعالالداتيةالقيمةففي:أولأ

بحاليمكنلامجيثالخلؤ،تمامذلكمنخلوهيبل،تبحأوحسنمنقيمةإلةمخمللاذاتها

مشحقمحصنفاعلهوان،نبيحفعلأون!حفعلإئهنفسهفيإليهئظرإذافافعلفيئقالأن

تمامبينهافيعامتساوية،الذاتيةقيشهالعدمفإتهاوعليه،للذتممستحقمسيءأوللمدح

الخبانة،كفعلالأمانةففمل،بعضعنبعضهابختلفولا،بعضابعضهايففللا،المساواة

هذاالائجاههذاأصحابذهبواثما؟الإنسانأفعالكلوهكذا،الكذبكفعلالصدقوفعل

يأ(2)"(للأفعال)أيللعحاذالذاتيةالأوصاتمنعندهموالفبحالحسنليص"لأتهالمذهب

.(3)اح!بقوحشانفسيةصفاتعلىليستالبادأفعالإن

حصنمنزانبةتيمةذاتهافيتحمللاالإنسانأفعالكانتإذا:بالمييمعر!ثلاانفراد:ثانيأ

الوجهةهذهأصحاببحسبقيمتهاإن؟قبيحةأوحشةبلانهالهاوصفاسببفما،قبحأو

يفهمفيآنهمضعلىوزلك،يقيمهاالذيفهو،الوحيخبرأيالشرعهوالوحيدمصدرها

رايالأصراركففيوراجع،023ص،4ج.الأصاركثف،ابخاريكابالمالةهذ.نيالمفزلةرايننيراجع(1)

علىالعفلبمقضالجزا.مننوعأثينفىالىيملونأواخرهماعحثتم،المعنزلةرايإلىيملونلهلهماوكانالذقالملأسلدبة

.037ص،ا!مامفهاية.الهرخاني،23(!"،المرامفايةالأمدي.:ذلكفيوانظر،ضرعيلغهلاحبناالافانأفعال

.234ص،المرامغاية.الآعدى(2)

.37.ص"الاتماممايةالثهرخاني.(3)
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فتمير،قيمةمنزاتهافيلعاليسإذ؟عنهاويخبرفيهاقيةعنيكشفآنهلا،تيمتهاعليها

بذاتيةمرتبطدورهإذ.التقييمهذافيلهدورفلاالعقلوافا.قبيحةنجهيهوتصير،حسنةبامره

فييجوزالرعأنذلكعلىويترئب،ذاتيةقيمةمننفسهافيللأفعالوليسالأفعالفيالقيمة

بالنهيتالحسنويصير،بهبالأمرحشانجهيهالقبيحفيصئرالأفعالقيمةيقلبأنالعقل

وفد،الأفعالعلىالقيمةإضفاءبمعنىاتقييمعلاحيةلهاالتيالوحيدةالجهةهولأته؟قبيحا

عنهئهيماالقبيح*:قائلاالأيثاعرةنظروجهةملخصاالإيجيالدينعضدالمعنىهذاقزر

أمرإلىعاثداذلكوليس،وقبحهاالأشياءحسنفيللعقلحكمولا،بخلافهوالحسن،شرعا

فحئنالقضيةعكسولو،والمبئنلهالمثبتهوالشرعبل،الثرععنهيكثفالعقلفيحقيقي

.(؟)*رمألاوانقلبممتعايكنلمحثنهماوقثحقئحهما

هوإتما،وتركآفعلأبالأفعالالإنانإلزامأنتقذمئمايتج:باب!!لابالثرعاففراد:فالئأ

فيأوالثرعورودحالفيسواء،ألبتةذلكفيمدخلمنللمقلولي!،وحدهالشرعدورمن

حالفيوافا،بثاهكمافيهمختلفغيروهو،ظاهرفالأمرورودهحالفيافا،ورودهعدمحال

وله،إلزامكلمنحلفيهوبل،العقلبمقتضىبشيءملزمايكونلاالإنسانفإنورودهعدم

يؤمن،لاأوبالثهيؤمنأنالمثالسبيلعلىالحالهذهفيفللانسان،حذدونشاءمايفعلأن

فيفهو،سواءذاتهفيذلك)ذكل؟الغدرأوالأمانةيلتزموأن،الكذبأوالصدقيسلكأنوله

بالأمرموجباالعقلفيهايكونالوحيدونمنعقليةلريعةسبيلولا،سواءأيضاالإنسانحق

حاكملاآنه"اعلم:بقولهالأشاعرةفحولمنالآمديقئرهالذيهوالمعنىوهذا،والهي

ولا(يقئحولايحتنلاالعقلأنعليهويتفرع،بهحكمماإلأحكمولا،تعالىاللهسوى

الث!رع+)2(.ورودقبلحكملاوآنه،المعمشكريوجب

نأالإفسانيللفعلاتقديرمراحلمنتفذمماعلىينبني:بالجزاءال!ثرعانفراد:رابعأ

هوال!ثرعيالإلزامأنمعنىعلىوذلك،وعقاباثوابأالجزاءفيالأساسوحدههويكونالشرع

فيأقا،وحدهالشرعهوالجزاءذلكعنالمخبروأن،الآخرةفيالجزاءعليهيترئبالذيوحده

المترئبالجزاءفإن،ورودهعدمحالفيوافا،خلاففيهوليسظاهرفهوالثرعورودحال

للحسابأساسايكونلاالحالاتهذهكلفيوالعقل،أوووجودلهيكونلاالأفعالعلى

.393ص"2خ،المواقف.ببىلاا(؟)

.\؟3ص،\ج،الأحكامامرلفيالاحكام.الآمدى(2)
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وسيلةليسهوبل،أصلاللتكليفأساساليسهوإذ؟وعقابثوابمنعليهيترتبوما

.وحدهالثرعذلكبكلوشقل،يكونلاأوجزاءمنيكونبماللتعريفصالحة

موتدين،الإسلاميالفكرساحةفيسائدينالإنسانأفعالتقديرفيالتتارانهذانوظل

الأفكارلمجملالدافعكانواذافيها.مطروحهوئماآخرلكثيروموخهين،الآراءلكثيرمن

يتعفقفيماالتدننتسديد،العقديالدافعأوالتاصيليالمنهجيالدافعسواء،فيهماالحاصلة

بالإضافةفإته،تعالىاللهلمتغىالسلوكيةأحكامهاوتوفيق،العقدينشئهاتجصحيحبالأفعال

كانتتمانثاتآثاروهي،سلبيةآثارأيفامنهاحصلتفوائدمنجزافهامنحصلماإلى

فعلهاتفعلظئتالآثارتلكمنوكثير،الشططمنالائجاهينكلافيالأفكارتلكتحمله

كثيرافإئها،عافةالمثطةالأفكارشانوهذا،للعيانظاهرملخظماغيرفيالزمنعبربالتراكم

بتتتعإلآبهاعلاقتهائلحظلا،سبيةآثارذاتعروقوتنموالخفاءفيمنهاتنبتبذرةتكونما

ونظائرهاالأفكارأشباهتخرىالي،الفكريةالقيافةمنضربايكونأنإلىأقربهودقيق

بينها.الروابطإدراكإلىلتتهي

منأفضتدالأفعالتقديرفيالعقليالاتجاهكانإذاالمثالسيلعلىفإته،الحالقضثةوفي

الذاتيةالقيمإثباتمنقئربما،الفقهيةالفروعفيالاجتهاديةالحركةتنشيطإلىأفضىمابين

إلىأفضىقدكانإذا،القياسرأسهاوعلىالاجتهادأصولمنلعددأساسهيالتي،للأفعال

لها،المعاديةوالدينيةالعقليةالفلسفاتمواجهةفيالإسلامعقيدةعننافحتعقليةحركة

دورالعفلإعطاءمنفيهشكابمافإثه،الفلسفاتتلكعادياتمنحفظهافيكبيربدورفقامت

لتأويلنافذةفتحقد،والعقاببالثوابأيضاعقليحكمعليهينبنيالذيالمشقلالإيجاب

منضربإلىوحديثاقديماالطواثفبعضعندأفضتحتى،الزمنبمرورتتحفتئتماالعقلي

الجث.هذافيلاحقاشبتنهكما،الوحيشريعةتهدرالتيالعقليةةعل!شلا

الحاكميةإئباتفيصرامةمنالتزمهبما،أيضأالمالسبيلعلىالنقليالائجاهفإنوكذلك

تقييماالإنسانأفعالعلىالحكمفيللعقلدورأفينفيمنذلكتضثةبما،وحدهللشرع

الإسلامية،الحياةشؤونتدبيرفيالشرعسيادةعلىبعيدحذإلىحافظلئن،وجزاءوايجابا

بماآنهإلأاالمعلالعقليللتثريعالمجالبإفساح،السيادةتلكمنالتففتإلىالمنازعكلوقاوم

قدكان،والإيجابالتقييمفيدورأفيالعقلسلبحتىللأفعالذاتيةقيمةلأفينفيمنفيهشط
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هوللأفعالالذاتيةالقيمةنفيإذ؟كتهالكونشؤونفيالسببيةمطلقبنفيللقولنافذةفتح

فيتراجعإلىأفضتخىالزمنبمرورأيضاتتعالنافذةتلكفتئتوما،السببيةنفيمنضرب

وأيلولة،اتوقفإلىالفقهيالاتجهادحركةأيلولةتيجقامنكان،الإسلاميةالعقليةالحركة

قانوناالسببيةبقانرنالإيمانعلىتقومانالحركتينمنكلإذ؟النكوصإلىالكونيةالعلومحركة

كيرةلأمراضالبابانفتحوبذلك،الحباةلث!وونوتدبيرهللكونخلقهفيأسلولاتعالىاللهأراده

والفكرالمنحرفوالتمؤفالتواكلملمنالإسلاميةالحضارةمجملامخطاطفيبالغأثرلهاكان

فيهأسهمالذيالسببيةمبدأتعطيلإلىآخرأونحوعلىبصلةتمتهذهكلإذ؟ويخرهاالخرافي

وفيربقدريقصدلاحيثمنتقديرالأفعالفيالنقليالاتجاه

الذيالنحوعلىالإنسانأفعالتقديرفيوالقليالعقليالائجاهمنكلآأنيبدووهكذا

منمنظومتهاستحداثخلالمن4ومنهجياعقدياالدينلنصرةالنبيلةالدوافعتكنلم،وعفنا

فوائدمنحفقتمامعبل،الأكملالوجهعلىالمتغىالمقصدلتحفق،الأنهذافيالآراء

بالضررعارت،ملابساتإلىتتوفعولامختسبلاحيثمنأيضاأفضتاالمقصدذلكضمن

أخرىلأصواتمهغأملخظأذلككانوقدذكرنا.مانحوعلىالإسلاميةالحياةمجملعلى

أفكارداخلماإلىثيرظئتأصواتوهي،الإسلاميالفكرحركةفيالحوارخلالمنتعالت

تلكولكن،الضرربالغإلىيفضيقدالذيالشططمنالأفعالتقديرشانفياتيارين

فقامتيميةابنجاءحتى،متكاملةمنظومةذيجامعتثارفيمتظمةغيرأعواتأظفتالأصوات

.الإنسانأفعالققديرشانفيثالثانئارايمثلونوأصبحوا،الدوربهذابعدهمنوتلاميذههو

السابقة:الأراءمنالنقديالموقف-أ

وعرضهاادقيقةدراسةودرسها،الأفعالبتقديريتعثقفيماالسابقةالآراءتييةابناستقرأ

وما،وعقديامنهجيافيهاالضعفمواطنمبتا،بالنقدتعقبهاثتم،وافياعرضأعليههيماعلى

،وفتاواهورسائلهكتبهمحتففيكثيرةفصولاالبيانلهذاوعقدالمفاسد.منإليهتففيأنيمكن

فيها،الغلؤومواطنالسابقةالآراءتلكعيوبفيهتلافىالذيرأيهلعرضذلكفيتمهيدا

فيالمنهجوبميزان،الإلهيالكمالتصؤرفيالاعتقادبميزاناقئآنهلهتبثنماعلىوأسثسه

مألةفيالناس*أنإلىللأراءالاستقراءذلكمنوانقى،الصحيحالثرعيالحكماستنباط
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اللذينالتيارينبالطرفينتصدوند،(؟)*ووسططرفان:أقوالثلاثةعلىواتقبيحالتحسين

فيهماالأقوالوناسبأ،التطزفمنفيهماماإلىاللفظبهذاعهمابالتمبيرميرآ،آنفأشرحناهما

هو،سيؤسنسهمابهيقصدآنهويبدو،أحدإلىينسبهلمفهوالوسطالزأيوافا،أعحابهاإلى

الرأيهذاإلىتتبمنفزقةآراءمنسبقهمنبعضمنبدريكونتدمامع،المسالةفييخكبرمن

.تلاميذهمنبعدهجاءومنهوسيقزرهكمامتكاملةمنظومةغيرفيولكن،الوسط

موثفلألهه،منموضعغيرمافيالمقليالتياررأيتيميةابنعرض:العقليالتيارنقد:أولأ

أهله،عيونفي2نهمبررويتن،والمذاهبوالطوائفالأفرادمنبهالقائلينأصحابهإلىإياهمسندا

فيضعفهوجو.مبئنابالنقدعبكزثئم،إليهاينت!يالتيالفكريةالمظومةضمنملابساتهوأظهر

واللوك.المعتقدفيالآثارستضمنإليهيفضيوما،ذاته

إليهموينسب،بهاالقاثلينأصحابهابتحديدالغالبفييبدأالعقليةللوجهةعرضهمجالففي

حيناتفصيلوفي،تعميممقامالمقاميكونحينعا،تعميمفيالوجهةتلكتتضفهاالقالآراء

ومنالآراء.بتلكالقولفيا!برالرائدوأعلامهاالمعتزلةمنجاعلا،تفميلمقامالمقاميكون

والمعتزلة،الكراميةقول"هو:قولهمنالعقليينوالبيحالتحينعنحدثهفيجاءماذلك

موضعفيقولهو،ويخرهم*)2(والمجوسوالنصارىواليهودالمسلمينمنالطوائفأكثرقولوهو

أبيأعحابمنوافقهمومنالممتزلة(بالعقلواتقيحاتحسين)أيذلك"يقولإئه:آخر

.(")"وغيرهالخطابكابيوغيرهم(3)خيفة

الأساسببياننيميةابنيدأ،العفليةالوجهةأهلقالمابحسبالمسالةلعناصرعرضهوفي

بالحسنيقولمن8همفهؤلاء،الأفعالبقيمةالمتعئقوهو،فيهاالآراءكلعليهتبنىالذي

تلكعنكاشفاإلأالشرعمجعلولا،لهلازمة،للفعلذانيةصفاتذلكومجعل،والقبح

متصفةالأفعال+تكون،هرلاءرأيبحسب،وبذلك،(5)"الصفاتمنلئيءسببالا،الصفات

.294ص،8ج،وانقلالعقلتعارضدر.:ابفأوراجع،(13!"،8ج،القاوى،نجيةابن(1)

.،82ص،8ج،الفتاوى.نببةابن(2)

مرلاهلأنرذلك،الماترهمديمنموراسالىنةةيدهل!لألملانرفةإلىاتبرنالمفامهذانلفىخبةابيبامحابئفمد(3،

انجاعه.منالففهفي؟لهمإلىبالاضافة،العتدةمانلمنويخرماالمالةمذهفيلممرجعأخبةالىمنتجخذون

.،29ص،8ج،رانفلالعفلنعارفىلهرء.نبةابن(()

.(13ص،8ج،القارى.تببةابن(5)
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والعقابالثوابوترتيبىايجابهاالأفعالتقييميبئنئئم.(1)وسيثةحسنةبصفاتذاتها()في

طاثفة*:ذلكفيفيقول،بيهاالثديدالتلازمباعتارالثلاثة3لمحانيهذبينمزجفيعلبها

العقابوشتحق،بالعقليعلمقدذلكوان(وسثةحسنةبمفاتمئتصفةالأفعالبل:تفول

الأفعالعنالحديثوفي.(2)+وافقهمومنالمعتزلةذلكيفولكما،سمعيررلمن)وبالعفل

)أيوأنهم،بالعقلمعلومفبحهاإن:تيل*ةيفولذاتيةصفةفيهاالقبحأنباعتارالقبيحة

المعتزلة،يقولهكماالرسوليانهملموإن،الآخرةفيذلكعلىالعذابيستحفونفاعلبها(

.(3)"وغيرهالخطابأبيتولوهو،نفسهحنبفةأبيعنوحكوه،حنيفةابيأصحابمنوكثبر

ثبوتوهو،عليهبنبتالذيالأساسعنبسكتالعقليةالوجهةهذ.آراءعرضوبعد

والقبح؟الحنيمةعنالكشففيالعفلدور)ثباتعنسكتكما،للأفعال6نيةالذالقيمة

للقولشديداالنفديوخهولكثه،لاحقاسنبئنهكماالمبدأينهذينعلىيوافقلأتهوذلك

الثواببترتيبالقولالىأشذالقدبوخهثئم،وافقهمومنالمعزلةبهتالكماالمقليبالايجاب

أساسيين:دليلينعلىالقدهذافيوشتند،الإيجابزلكعلىالآخرةفيوالعفاب

ضربهوالجزاءمنعليهترئبوماالعقليالإيحابهذاأنخلاصته،عقليدليل:الأؤل-

ذإاعليهأخرىوتحريمتعالىاللهحقفيأشياء)مجابعلبهايترئبالتيالعقلبةالثريعةمن

تعالىاللهأنالىيففبىذلكفإن،الفيمةذانيةبمقتفسقبحهاوفعلكلسنالعقلبحكمئا

تعطيلمنفبهلماحفهفيتبيحالكانزلكيفعللملوإذ؟تالنهياوبهبالأمرملزمابكون

فكما،بالإنسانافعالهفيتعالىاللهلثهالىيففيالمسلكبىهذامفسدة)نفاذأومصلحة

وهو،تعالىاللهفكذلك،قبيحامنهذلككانمفسدةانفذأومملحةعطل)ذاالانسانأن

فيللانسانمخالفهو)ذاالصفاتفيالتثيهمثلتعالىحفهفييصغلاالأفعالفيلهثبه

)ذنهوالجزاءمنعل!يترئبوماالعقليبالإيحابفالقول،والأفعالالصفاتمنشيءكل

.:قولهفينيميةابنشرحهماوذلك،الئبيهمحذوروهو،عفديمحذورالىيفضيفول

ما:ففيل،خلقهعلىالرقيقياسذلكالىضئئملاذا،ضعيفوهو،المعتزلةقولفهذا

ذلكعلىترئبالخالقمنقئحالمخلوقمنقئحوما،الخالقمنحئنالمخلوقمنحسن

.294ص،8ج،والنفلالعفللعارفيلهرءنبية.ابن(9)

.219،لهاكقالرجع(2)

.67هص،9؟ج،الغناوى.ببةالن(3)
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يضئهون،الأفعالمثتهةوهم،واتعديلالتجويرفيزكروهوما،الباطلةالقدريةأقوال

.(1)"الأفعالفيبالخالقوالمخلوقبالمخلوقالخالق

اثوابترنبللقولوالحديثالقرآننصوصمعارضةفييتمثل،نقليوليل:الثاني-

بالشرعفاطذلكأنالنصوصهذهتئبتإذ؟العقلحكممقتفىعلىالآخرةفيوالعقاب

)وما:تعالىقولهبوضوحتضغنهماوهو،عقابيكونلاشرعيكونلافحينعا،وحده

)أيجعلهممنعلى"حخةالآيةفهذه،(15:)الإسراءرسولا،نبعثحتىمعدثينكئا

.(2)*رسولإرسالغيرمنالعقولبمجزدمعدثين(الآخرةفيالمعدبين

،للأفعال6ليةالذبالقيمةقولهمإترارإلىالعقليةالوجهةرأيعرضمنتي!ميةابنيتهيوهكذا

العقليبالإيحابالقولإلىشديدانقدهيوخهبينما،القيمةتلكعنالكشفعلىالعقلوقدرة

هوإذ؟تعالىاللهتنزيهعقيدةمنالقولذلكيعارضماحيثمنوذلك،عليهالجزاءوترتب

نصوصصرلحمنفهجيايعارضماحيثومن،الأفعالفيبالمخلوقالخالقتثبيهفيفوقع

الثرلف.والحديثالكريمالقرآن

،ونفداعرضاالعقليةالوجهةتيصيةابنبهتناولالذيالمنهجبنفس:النقليالتيارنقد:ثانيأ

منأصحابهاإلىونسبها،وأسبابهاملابساتهامعآراءهاعرضفقد،النقليةالوجهةأيضاتناول

باصحابمقارنةفيذلكوكل،الآراءتلكنجقدذلكعلىعطفثئم،والطوائفالأعلام

النقد.وتعفق،التاقضإبرازعلىتساعدمقارنةالأولىالوجهة

يضيفوقد،أساسيةبصفةالأشرلةإلىالوجهةهذهفيالآراءب!يالعرضمجالوفي

يعقب،يديهبينأوللأراءعرضكلفبعد،ثانويةبصفةولكنغيرهممنالأعلامبعضإليهم

وأحمدوالشافعيمالكأصحابمناتبعهومن،الأشريقولوهذا:قولهبمثليسقلأو

منوافقهمومنالأشعريةتقولهاصك...":قولهأو،(3)*وأتباعهيعلىأبيكالقاضي

إلىيثيربعفالأحيانوفي،أصحابهاإلىالآراءنسبةعلىثابتايظلوهكذا،(")"الطوائف

،2ج!العاد"رارمقاح،الفبمابن:نيلذلكوايخأشرحأوراجع،09!صوراجع،،31ص،8ج،القاوى.تييةابن(1)

.63ص

.139ص،8ج،والتلالعقلقعارفىلهرء.نبمبةابن(2)

.924ص،8خ،الابقالمرجع(3)

.677ص،8ج،القاوى.نبسبةابن(4)
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مرئفاتفيعنهمالمروتاتمنلا،بهاالقائلينمرتفاتمنالآراءتلكفيهاوردتالتيالمصادر

آخريخا)؟(.

سائرالأفكارعليهاتنبنيالتيالأساسيةالفكرةعلىعرضهيقيمنفسهاالآراءعرضوفي

لاالأفعالإن:يقولونالقلبةالوجهةفأصحاب،للأفعالالذاتيةالقيمةفكرةوهي،الأخرى

هيصفاتعلىتثتمل*لملذلكوهي،(2)*ألبتةسئةولاحشةبهاتكونبصفاتتئتصف

لاالأفعالتقييمفإنالأصلهذاعلىوبناء.(3)"للأحكامعللهيصفاتعلىولا،أحكام

ليسلل!ثرعالتقييميالدوروهذا،وحدهالشرعخاضيةمنهوىائما،دورمنفيهللعقليكون

إئماوسثثاحسناالفعلكونف،والهيالأمربمجزدلعاإكسابهو!اثما،للقيمةك!ثفاهو

عنوينتجبالثرع*)1(،إلأتثبتلاإضافيةصفةوهذه،عنهمنهيئغيرأوعنهمنهيئآنهمعناه

فياذنماأوافعلفيهقيلماوالحسن،تفعللا(الشرع)بقولفيهقيلماألقبيحأنذلك

جهمكقول،والهيبالأمرإلأقبيحاولاحسنايثبتلامنقول*كفهوذلك،(5)*فعله

أبيكالقاضي،وأحمدوالثافعيمالكوأصحاب،السئةإلىالمنتسبينمنتابعهومنوالأشري

.(6)3وغبرهمالجولنيالمعاليوأبيالباجيالوليدوأبييعلى

بناةيكونفإته(قيمتتهايكسبهاآنهى!ممعلىالأفعاليقئمالذيوحدههوالثرعكان!ازا

مدخلمنذلكفيللعقليكونأندون،ونهياأمرألهاالموجبوحدههو،نظرهموجهةعلى

ويتهي،العقلإلىالتفاتدونالشرعطريقمنإلآيكونلاالنهيكمافالأمر،مطلقةبصفة

الرعحكممنهو،الدنيافيالأفعالعلىالآخرةفيالجزاءيكونأنإلىالآراءبهذهالأمر

أصحاب)وهمالعقليوالتقحالتحسينو*نفاة،دورمنذلكفيللعقلوليس،وحدهواخباره

منازعيهم*)7(.علىرسولآ،نبعثحتىمعذبينكئا)وماالآيةبهذهيحخون(الوجهةهذه

.،9،ص،8ج،التعارضدر..تييةابن،المثالجلعلىراجع(1)

.492ص،8ج،اتمارف!لهره.تيةابن(2)

.133ص،8ج،القاوى.تجمبةابن(3)

.291ص،8ج،اقعارضلهر.نجبة.ابن(1)

.22ص،8خ،الابقالمرجع(5)

.676ص،11ج،القاوى.نجبةابن(6)

.(93!"،8ج!افعارضلهرء.نببةابن(7)
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علىنقد.انصثوفد،بالنفداليهانجهالوجهةهذهأصحابلرأيتبميةابنهرضوبعد

دورنفيعلىأيضاانصثكما(للألعالالذاتيةالقبمنفيوهو،المذبعليهبخيالذيالأعل

ذاتهحيثمنفإته،الجزاءمنعليهيترتبوماالعقليالإيجابنفيأفا.الأفعالتفييمفيالعقل

وفي.سنبئةكماأخرىمنظومةضنيكنوانعلبهويوافقحفايراهئماهوإذ؟نقدهبطلهلم

قولايضاهوولوازمهالفول*هذا:تييةابنيقولالوجهةهذهأصحابلقولالجمليالنقد

للشولأيفامخالفنهمع،والففهاءالسلفولإجماعوالسئةللكتابمخالفضعيف

الصرلح")؟(.

فيالكريمفالفرآن،النقليالدليلعلىنيميةابنيعخد،للأفعالالذاتيةالفيمةنفينقدوفي

والنهيوالأمر،والقحالحسنمنذانيةقيماالرعورودتبلللأفعالأنعلىيدذكثيرةآيات

نزهاللهان*اثالسيلفعلى،ذانهفيقبيحهوماوتخت،ذاتهفيحصنهومالفعلجاءاانما

الخيربينالتسويةعننفسهنزهكما،بالفحشاء،يأمرلاالله)إن:فقال،الفحشاءعننفسه

سواءالصالحاتوعملواآفواكالذينالئاتابخرحواالذينحسب)أم:تعالىفقالوالشز

وبين،وهرلاءهرلاءبينالتسويةفيفرقلاالنفاةقولوعلىمجكمون،ماساءومماتهممحياهم

خلافوهذا،الآخرعنتنزيههمنباولىأحدهماعنتنزيههليس،بعضعلىبعضهمتفضيل

فيئمفأفعالاهناكأنعلىيدذ،بالفحشاءيأمرلاتعالىاللهفكون،(2)"والمعقولالمنصوص

ماأنعلىيدذوالمسيءالمحسنبينيسؤيلاتعالىوكونه،الأمرورودقبلالفحشبقبحذاتها

.(3)كلذعنالرعاخبارنبلوالوءالحسنمنذاتيةبصفاتقفاضلةالأفعالمنياتيانه

والنهيالأمربكسببما،وحدهالشرعخصائصمنهوالأفعالنفببمبانللفولنفدهوفي

يكونأنالىبففيالفولهذاأنفييتمئل،عفليدلبلالىتبيةابنبشد،للفعلالقيمةمن

للأمرترجيحهاويكون،الإرادةمحضهوعنهللنهيأوالأفعالمنبفعلللأمرالأوحدالسبب

"إنه:قالفمن،العقلحكمفيممتغوهو،مرخحبلاترجحاالأمرعنلنهيأوالنهيعلى

.433ص(8ج.الفنارى.نجبةابن(9)

.+اص،8ج،الايقالمرجع(2)

.6هص،2جال!ار،.مارمتاحالننياهمنكاب:فيالوجهةلذ.شملأوكلرممانلأضدأراجع(3)
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ترخحالنيالإرادةمحضالأثتلافإئه،بحكمةليءبأمرولا،بحكمةشبئايخلقلا)تعالى(

.(1)0(للعفلمخالف)وهومرخحبلاالآخرعلىالمتصاثلبنأحد

الىفوبةالانسانأفعالنقديرفيالعفليالنئارنظروجهةعرضكماتبميةابنأن)ذنيتبنن

رآهمابعضالوجهنينمنمشبقيآ،ونقدهاالنقيبننظروجهةأبفاعرض،نقدهاثئمأصحابها

المقارنةإلىذلككلفيعامدأ،وعقلبةنفليةبادئةالآراءمنضعيفارآهماومفدا،فهماحقا

كذذلكمنليهي،الأفكارمنالثططالىمنهماكلبهمالتمانظهر،مقارنةالوجهتينبين

الوجقين،بينالمفارنةأظهرنهالذيالتطزفيتلافىوسطآرأيأ،رآ.كماالففيةفيرأيهشرحالى

.والسلوكالنمؤرفيالمساوئمنالنطزفذلكالبهبففيمابالناليويئفى

:الألعالففدووفينبمبةالنرأي-ب

الى،ونقدهاالإنسانأفعالتقديرفي،الابقبناتيارينلآراهعرضهمنتيميةابنخلص

ينسبهاالمنظومةهذ.افكاركانتو)ذا.الشانهذافيفكاملةفظومةكلالآراهمنمجموعة

واالعالمهذاالىفسوبةوالنبيحالتحسبنمسالةفييدوركانالذيالحوارخضثمفيمتفزقة

متكاملة،منظومةقبلهمنالىينسبهايكنلمتبمبةابنفإن،نلكأوالطائفةهذهالىأو،ذاك

آراءمنحفارآ،مافيهأخذفكاملنسقفينظمهامبادرةلهكانتالذيهو2لهالىيشبرفيما

شرحهافوسئعالقئمابنتلمبذهبعدهمنجاءثئم.الوجهتبننبنكاصحابفيهمبمن،ممعابفيه

القتمابنالبهأشارماوهو،السابقتينللوجقينموازيةوجهةأصبحتحتىفبهاالقولوبسط

حقهعلىفريقكلنساعدولمحن،وباطلحقمعهمنالأالفريفان1يهامنكم*ما:قولهفيه!فن

منبخرجثالثامذهباالطائفتبنحقونجعل،عليهونر"الباطلمنمعهماونبطل،اليهونصير

كلفيرأيعلىالنيميةالمنظومةهذهايثنلتوندللثاربين")2(.سائغاخالصالبناورمفرثبين

سابقا،ثرخا.كماوالتبيحالتحبنم!الةاليهاتنحلالنيالأريعةالعناصرمنعنصر

بلي:فيمانوردهذلكوخلاصة

والفبحالحسنمنزاتيةنيمةالانسانلأفعالةي!يتابنيثبت:للألعالال!أفيةالقيمة:أولأ

منلهاعلاقةولا،ونهبهبامرهالشرعورودعنستفةفيمةوهيتتغئر،لاثابتةلهاصفاتهي

.؟2!"،2ج،العاد،وارمتاح،النبماينكاب:وراجع،(32ص،8ج،التارى،نيمةالن(9)

.16ص،2ج،العار،متاحلهار.التماين(2)
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والذئم")1(،الحمدتقتضيوسثثةحشةبصفاتثضفة"الإنسانفأفعال،بهوجودهاحيث

قبلوقبيحوشزسيئءهووظلموشرككفرهيأفعالمنالمصصئونيفعلهمافإنذلكوعلى

مذمومةقبيحةسثئةآنهايقتضيبماالكفارأعمالعنأخبرالله"فإنوكذلك1(2)"الرسولمجيء

النظربقطع،القبحصفةذاتهافيتحملالأعمالهذهلأنوذلك؟(3)إليهمالرسولمجيءقبل

اللهتوحيدمنالمحسنونيفعلهاالتيالأفعالفيالأنوكذلك،ورودهعدمأوالرعورودعن

.وعدلوأمانةصدقومن،وشكره

لفطرةفيهما:هيئلاثةمعانفيهتتطابقموخدامعنىإلآليستللأفعالالذاتيةالقيمةوهذه

يشحقوما،نقصأوكمالللإنسانفيهوما،ضزهجراءمنافرةأونفعهجزاءملاءمةالإنسان

بعضعنبعضهايقلدلامتطابقةممانهيالثلاثةالمعانيفهذه،ذفاأومدحاالإنسانعليه

السابقةالمحاولاتتلكشديدةمعارضة،الفعللقيمةالتحديدبهذاتيميةابنعارضوقدبشيء.

العقلي،الكشفدورمختيدخلبعضهالتجعل،الثلاثةالمعانيهذهبينتفرقكانتالتي

الأفعالبعضكونأنعلىئعفونوالعفلاء":يقولذلكوفيالدور.ذلكعنبعضهاوبخرج

ئعلمتماوالقبحالحسنفهذا،تجيحوهذاحسنهذا:قيلإذالهفافيآوبعضهال!نسانملائمأ

هل،والعقابللذثمسبباالفعلكونبمعنىوالقبحالحسنفيوتنازعوا،العقلاءباثفاقبالعقل

مغايرالقسمهذاأنظئواآنهمالنزاعأسبابمنوكان؟بالثرعإلأئعلملاأمبالعفلئعلم

بمعنىإلآقبيحولا،الملائمبمعنىإلأحسنالوجودفيفليس،عنهخارجاهذاوليسللأؤل

فهذه،(4)والمافيالملائممننوعفهذا،مناتوالعقابوالذتماملائموالثوابوالمدح،المنافي

جميعأ.بهامتعثقةمنهاواحدبأفيالمتعققةوالأحكامواحدمعنىهيالثلاثةالمعاني

،عذةمواضعفيجاءتالكتابآياتأن،الأفعالفيالقيمةذاتيةعلىالنقليةالأرئةومن

القبح،بصفاتتوصفأخرىعنوينهى،الحسنبصفاتتوصفبأفعاليأمرتعالىاللهأنتبتن

اتسويةعننفسهنزهكما،بالفحشاء،يامرلاالله)إن:فقال،الفحشاءعننفسهنرهالله*فإن

.934ء"،8ج،انعارضدرء.نبمبةابن(؟)

.677ص،؟1ج،الابقالمرجع(2)

.193!"،8خ،الابقالمرجع(3)

الابق:المرجعفيهاوالقصالكمالئبرتالأفمالتيةمعىجعللمننقد.فيوراجع،903عر،8ج،الفتاوى،تيةابن(،)

.22ص،8ج!انعارف!لهر.:(بفاوراجع،3؟.ص
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آتئواكائذينتخغقفئمأنالئئاباختزخواائذينت!يخ،أئم:تعالىفقالوالشرالخيربين

نأعننفسهقعالىاللهفترده،يخكمون،)"(قاستاةؤفضائفنمقخيافنمستؤاةالضايخاتؤغبنوا

امالها،منهووماالأفعالهذهأنعلىيدذ،والمملحءالميبينيسؤيوأن،بالفحشاءيامر

فإئه،بفعلهتعالىاللهيامرماعليهاويقاس،الثرعيالأمرورودقبلالقبحصفةذاتهافيمخمل

به.الأمرقبلالحسنصفةذأتهفييحمل

تعالىاللهخلقضمنتندرجالأفعالهذهأنالأفعالفيالميةزاتيةعلىالعقليةالأدتةومن

علىمبنئفإتهفيها-فدرجشيءوكل-الدائرةهذهضمنفدرجهوماوكلاوتدبيره

فالذين،والأمرالخلقفيأسلوباتعالىاللهارتضاهالذيالسببيةأسلوبفيتثتة،ثالةحكمة

اللهحكمةينفونكأئما،القيممنخلؤهافيمتماثلةومجعلونها،للأفعالالذاتيةالقيمةينفون

التيخواصثهاحضالأفعالسلبوا:القئمابنذلكشرحكماهمبلواتدير،الخلقفيتعالى

حكتنفيهمفيأيضاوأخطأوا...والعقولالعطرفخالفوا،والقبحالحسنمنعليهااللهجعلها

الأسبابإنكارهموفي،لشيءليءيامرولا،لشيءشيئايفعللاوآنه،وأمرهخلقهفيتعالى

.(2)"والأعمالالأعيانفياللهأودعهاالتيوالقوى

الأفعالفيالقيمذاتيةمهماكليدرج،بعدهمنالقيمابنتلميذهوكذلكإذنتيميةفابن

بقانونمحكوموأفعالأعيانمنفيهبماكفهفالكون،السببيةقضيةهيأوسعقضثةضمن

منإليهيؤول!لاسبباقكون،9تيةذخاصثيةعلىذاتهفيينطويشيءكلأنتقتضيالتي،السيية

فيالأشياءتاثيروجعل،السببيةهذهأنكرلمنذلكفيخلافا،مفسدةأومصلحةفيهفعل

قالهوئماغيرالاالعادةمجكمهوإتماوالمفاسد4المصامنإليهتفضيماإلىوصيرورتها،بعضها

خلقهفيأسبابااللهجعلهاالتيبالأسبابيقزونأيضاالملمينجماهير:ذلكفيتيميةابن

نإيقولونذلكعلىالم!لمينوجمهور...وأمرهخلقهفييرلدهاالتياللهبحكمةويقرون،وأمره

السببيةقانونأنإلأ،(3)"اهبلاعدهافعل:الأسبابنفاةيقولكمايقولونلا،بهذافعلهذا

الإلهيةالإرارةاختارته،القولهذامنئستروحكما،قانونهواليخانارتضاهالذيهذا

.،33!"،8ج،القاوى.نببةابن(1)

.6هعر،2ج،المادةمقاحرار.البمابن(2)

.043!"،8ج،القاوى.نجبةابن(3)
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المسنل،للأشباءالذائيالناثيروفقوليسالإرادةهذهوفقيجريفهو،والأمرالخلقفيأسلوبا

وغبرهم.الفلاسفةمنالطباثعبونبذلكيقولكما،تعالىاللهإرادةعن

اثباتمنالقيمابننلميذهشروحوجملة،تيميةابنبياناتمجملمنيتئنمامعولكن

منيفهم،الانسانلأفعالتفصبلاتبميةابنكتبعضفينجدفإئا،للأفمالالذاتهالفيمة

ماذلكومن.الرعأمرمنفيمتهيكسبوبعضها،القيمةذاتيبعضهاالأفعالهذ.أدظاهره

مصلحةعلىمثنملاالفعليكونأناحدها:أنواع*ثلائةايهامنالأنواعهذ.بيانفيناله

والظلم،العالممصلحةعلىشتكلالعدلأنئعلمكما،بذلكالشرعيردلمولو،ومفسدة

صاربشءأمرإذاالارعاد،اثانيوالوع...وقبيححنهوالنوعفهذا،فسادهمعلىبشتول

...الشارعبخطابوالقبحالحسنعفةالفعلواكتسب،تبيحاعارشيءعننهىداذا،حسنا

فعلالمرادبكونولا(يعمهميهاميطيههلالبدليتحنبشءالشرعيامرأن،اثالثوالنوع

نفسمنلاالأمرنفسمنمنشرهاهذا()فيفالحكمة...ابئبذبحإبراهيمأمركما،بهالمامور

.(؟)+بهالمامور

منهاالقيمةذأئيهوماحيثمنالأفعالتقسيميقصدلاالقولهذافيتيميةابنأنويبدو

الذيفالسياق،الأفعالبفعلالثرعيالأمرفيالحكمةوجوهبيانيفمدو)ئما،كسبيهووما

الحاصلة+والحكمة:تولهمنهذاتفصبلهبهصذرمابفريةالسياقهذاهو،القولهذايخهورد

الأمرمنالحكمةبانالثالثالنوععلىتعليفهبعفئدهماوهو،(3)"...أنواعثلاثةالثرانعمن

لقبمةثتاتبميةابنرأيلناي!دومابحسب)ذنويبقى،أوردنا.آنفاكماالأمرنفسفيهيبفعله

وأمر..اللهخلقفيالشاملالسببيةتانونمظاهرمنكمظهر،عائةبصفةالأفعال

لأفعال9نبةذفبمهمننبمبةابناثب!ماعلىبناء:والثحالعفليبنالأفعالتفببم:ثافبأ

متفاوتأدورأيكنن)و،والئرعالعقلمنلكلتقييمهافيمشتركاروراايضاأثبتفإئهالانسان

بدائؤالشرعيستل،الأفعالرن؟ودمنمعئنةداثرةضمنالقيمفيمعايشتركانفبينما،بينهما

العقلمنالكشفهواطالتينمنكلفيالكييمومعنىفيها.يم!قندورللعقليكونلاأخرى

!دها.وما(3،ص،8ج،الايقالمرجعلهتاوى.نجبةان(9)

.433ص،8جالالق"المرجع(2)

244
http://www.al-maktabeh.com



فهاذاتيةهي)ذاائاهاإكسابهاوليس،بهاواتعريفالأفعالفيوالفبحالحسنقيةعنوالثرع

والثرع.العقلعنسابقة

فيكون،ظاهرةنيمتهاتكوناليالأفعالتلكتقييمفهو،الشرعمعفيهالعقللثركماافا

وتبحوثكر.اللهتوحيدحسنمثلمنوزلك،القيمةتلككفياتعنالكشففيدورللعقل

والكذبالظلمونبح(والمدقوالأمانةالعدلن!حمثلومن،نعهتهوجحودبهالرك

تلكالبعمقظنكماهيالأفعالقبصةعنالعقلفيهايكثفاليالدائرةهذهويست.والخيانة

قيتهاالزالأفعالتلكإلىتمتذبل،ينافرهاوماالإنسانيةالفطرةيلانممافيتتمثلقيمتهاالتي

فيتيمبةابنشرحهماوهو،بيانهمزكماواحدمضهماإذ؟الرعينوالذتمالمدحنقتضي

إزا،لهمنافياوبعضها،للانانملاثماالأفعالبعضكونأنعلىمتفقونوالعقلاء":قوله

،العفلاءبائفاقبالعقلئعلمئماوالقبحالحسنفهذا(المعىهذا)علىقبيحوهذاحسنهذا:قيل

الأئعلملاامبالفقلئعلمهل،والعقابللذئمسبباالفعلكونبمفىوالقحالحسنفيوتازعوا

عنهخارجاهذاوليص،للأؤلمغايرالفسمهذاأدطواآنهبمالنزاعأسبابمنوكان؟بالثرع

.(1)(بالعقلئعلممادائرةفياذن)فيكون

فيها،يستويالتيالداثرةهذهئطاقفيأن:تفمهميلهبالتقييمفيهالشرعيختعنماواقا

اقنفاءتيمنهمعنىمامعوانافرةالملاءمةقيشهمعنىماالأفعالمن،نيميةابنرأيحسب

وحد.هوالثرعويبقى،منهااصغرداثرةفيالقبمة)دراكعنقاصراالعقليكون،والذئمالمدح

فيتفصيليهوماعلىالأفعالمنتعشملإئماالداثرةونلكفيها.الأفعالقيمةعنالكاشف

بالعقليعلمماالانسانأفعالمنفهناك،بالقبحفيهالحسنواخلاط(وغاياتهوأوقاتهأعيانه

ومعرفة،النصيلوجهعلىذلكمعرفةلكن،أخرىجميعاوبهما،أخرىوبالث!رع،تارة

.(3)"عرلابالأتعرفلاالآخرةالدارفيوالثاوةالسعارةمنالأفعالعاقبةتكونالتيالغاية

الشرعبهيستفلوما،عنهالكشففيوالشرعالعقلثتركمابينالتفرقةفيتيميةابنقالهوتما

ائباتو)فا،وبيانكشفإفافتحه،المفقودوأئبت،بالموجودعزف*الثارع:ذلكمن

.903عر،8ج،القارى،نجبةابن(؟)

،2ج،لهعالةللرمتاحكله!الموفحهنامنالنتيابنالفولنجهلملبماوقارن،؟؟،ص،3ج!التارى.نجبةابن(2)

.971ص
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نأالعقليمكنعغاالكشفهو،بالموجودبالتعرلففمقصوده،(1)"والأعيانالأفعالفيلأمور

عنه؟الكشفالعقليستهطغلاعغاكفههوالمفقودياثباتومقصوده،الأفعالقيممنيكشفه

لمامظهرالحالهذهفيفالثرع،وبالمعدومبالإكسابيفبرولم،وبالمفقودبالإثباتعثرولذلك

ذاته.فيعدمهباعتبارلا،عنهالكفالعقلإمكانعدمباعتبارمفقودهو

نتيخهاللأفعالالذاتيةالقيمةعلىيبنيتقديرالأفعالمنالحلقةهذهفيتيميةابنأنيتبتين

للشرعيعطيكان!ان،القيمةقلكعنالكشففيوالشرعالعقلمنكلدوروهي،المنطعه

منالأفعالفيمابتفاصيلالمتعئقةالماحةوهي،الكشفذلكفيللعقليعطيتماأوسعمساحة

أصحابفيهشكاماتلافىقديكونبذلكوهو،بتفصيلالقتمابنشرحهكماالجزئيةالقيم

فييتمثلشططمنذلكعنينتجماتلافىكما،الأفعالفيالقيمةلذاتيةنفيمنالنقليةالوجهة

منكبيرقدرعلىالنقليةالوجهةأصحابمعالتقىقديكونكما،التقييمفيللعقلدورأكننفي

.الشانهذافيرأيهم

العقليكونأننفيفيواضحاتيعيةابنكان:والث!رعالعقلبينالإيجابثالثأ-

إمجاباقبحهعنكشفما!لتركحشهعنكثفمايفملأنالإنسانعلىموجبأ،باستقلال

"والقرآن:قولهملفيوذلك،باستمرارمزئفاتهفييوكدهظلماوهو،والثوابالعقابيقصي

علىودذ،ومذموممحعودالفعلهذاأنويعلم،بالعقولئعلمقدوقبححسننبوتعلىدذ

منأدركمهصاوأضرابهالقولهذاحسبفالعقل،(2)"رسولإرسالبعدإلأأحدايعذبلاآنه

يلزمأنلهلي!فإثه،والذثمالمدحعليهمايترئبآنهمنأدركومهما،الأفعالفيوقبححسن

.والعقابالثوابعليهيترتبإلزاماوتركافعلابهما

والمقاب،الثوابعليهيترتبلاالعقليالإيجابمنضربفيقولاتيعيةلابننجدلمولكثنا

الإمجابمنضربوهو،مفسدةفيهماوترك،مصلحةفيهمافعلالتزاملمجزدإيجابهوواتما

عليهيوجبألا،نبيئرسالةتبلغهلممأإنسانكانفإذا.فائدتهفنكرلاكما،وجودهئنكرلا

لموإنخى،والكذبالظلمعن!نتهي،والصدقالعدليتزموأن،خالقهيرفأنعقله

علمنابحسبتيميةابنعندلهنجدلمسؤالذلك؟وعقابثوابالإمجابذلكعلىيترتب

.22ص،8ج،اتمارضيلهرء.نجبةابن(1)

.193"ط،8ج"الابقالمرجع(2)
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يكونأم؟والعقاباثوابعليهيترئبماعلىالعقليالإمجابمعىقصرقديكونفهل،جوابا

لاالذيالبديهيمنوعقابثوابعليهيترتبلاالذيالعقليالإيجابمنالضربهذااعتبرتد

؟بيانإلىيحانخ!

ذإ؟بطائلنظفرفلمبقولفيهأتىيكونلعفهالقئمابنعدالمعىهذااسترواححاولناوقد

يكن!ان،وتفصيلشرحمقلدمعتيميةابنبثنهماالعقليالإيجابمعنىفييرددالقثمابنيكاد

وثانيهما،والعقابالثوابعليهيزتبماأحدهما:معنيينبالعقلوالتحرلمللإيجابجعلقد

الوجوبإن*:قولهيتضفنهماوهو،وقبححسنمنوالعقابللثوابالمقتضيحمول

والحخة،قررتموهكماممتغالشرعبدونوالعقابالثوابمتمفقهمااللذين)المقليين(والتحرلم

حصولبممنى(يكونأن)يمكنوالتحرلمالوجوبهذاولكن،بالرسلالعبادعلىقامتإنما

يأتلمالتقسيمهذاأنالبثنومن،(1)"مقتضاهعنهمخئف!انوالعقابللثوابالمقتضي

الحسنمنالفعلفيعقاالكثفإلأمعناهليسالوجوبمنالثانيالنوعهذاإذ؟بطاثل

.(3)بدونهولاوالعقابالثواببترئبلال!لزاممعنىأقيفيهولي!،والقبح

لرثبالذيالإيجابهوواحدمعنىبهصزحمابحسبتيمثةابنرأيفيللإمجابإزنويبقى

الذيفهو،مطلقةبصفةوحدهالرعبهيختمنتماهوالإيجابوهذا،والعقابالثوابعليه

علىيرتبأخرىعنالانتهاءبنهيهويوجب،ثواباأمرهعلىليرنببأفعالالقيامبأمرهيوجب

ثارك.ذلكفييشاركهأندونعقابأنهيه

لهيكونلابل،الإمجابهذافيالشرعيشاركلاالعقلكانإذاتيميةابنرأيحسبولكن

فيدورللمقليكونلماموافقأيكونالشرعيالإيحابفإن،الشرعغيابحالفيخىإيجاب

الأفعالصفاتلأنوذلك؟مجالزلكفيلهمخالفايكونولا،فيهوالقبحالحسنقيمةإدراك

(؟)

(2)

.911ص،2ج،العارةدارمقاح.القبمابن

حالفيالاسيلزمابحابرهو،عقابولائوابعيهتجرتبلاالذيالعقليالإيجابمنالوعهذاإلىالابفينبعضاضار

ببةوفرفوا،والمفابانوابعبهنجرفبلم!ان،والمذفةالمحمدةعبهوننرت،الفحونخبالحنبفملالثرعورودعدم

أمولعنالأصرارئمف:فيالصابونيالديننورلإماماعنويزماذلكومن،عقليإلزام(فيمنالمطلقالخلؤحالوبين

قيكهالعقابأوبفعلهائوابانحتاقيىبالمقلالكلروحرمةالايمانوجوبمنالمرادأنمن،23.ص،اج،البزدري

الزكأنالعقلمجكملابجث...بخالقهوالاعزاف،بربئللأيمانترجحنوعالعقلفيئتأتالوجوبمنالمرارلكن...

يوبتوالاتاع،مدحةنوعيوجبالمقلبقجهبماالإتانانفرورةنمفلبل،واحدةبمزلةالأمورمذهفيوالإتجان

لانمة".نوع
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الشرعيكونفلا،ثابتالصفاتنلكإدراكفيالعقلودور،يانهمزكماالثرعورودقبلثابتة

العقل.عنهايكثفالتيالفعلقيصةمنثابتهولما)يجابهفيموافقاالأ

*الشرائع:قالاذ؟تيعيةابنأستاذهبياناتمنإياهمنروحاالقيمابنالمعنىهذاشرحوفد

جاءتمستحشاالفطرةفيكانفما،وتغييرهابت!حوللهالا،وتفريرهاالفطربتكعبلجاءت)نما

الفطرةفيكانوما،الجهتبنمنحنافمار،حسنهإلىحنافكصتهباسنحانهالثريعة

ومن.(؟)"الجهتينمنتجيحافمار،قبحهإلىقبحافكشه،باستباحهالريعةجاءتمتقبحا

حسنمنالأفعاللقيمالعقليالكئفواستقباحهاالفطرةباستحسانالأهئمالمقمووأنالبئن

أصابقد:يقولإذ؟الرأيهذافيالمعتزلةفيهيوافقآخر.مفامفيواضحاجاءماوهو،وقبح

بالعقلمعلومةللأفعالثبوتيةعفاتوالقبحالحسنإنفولهمفيالمقزلةمنالإثباتأهل

به،والأمرالحسنتحسينمنوالعقولالفطرفيمستقزهومابتقريرجاءالثرعوأد،والرع

العقولتعجزبماجاءىان،والفطرةالعفليخالفبمايحىءلمهل!او،عنهوالنىالقيحوتفببح

.")"هبوالاستلالاحوالهعن

منحكملهفيهفيماالعقلوحكم4ونهيأأمرأنعالىاللهايجاببيناللازمالنوافقوهذا

ندرجهووانما،عنهاخارجهولماالإلهيةالإرادةخفوعبابمنتييةابنعديس،الأفعال

بخالففلا،والتدبيرللخلقنانوناإرادتهبمحضتعالىاللهاختارهالذيالأسبابقانونضن

وهو،ممهتتفيالحكمةلأن؟ونديرهخلقهفيالأسبابقانونمنارنفاهماأمرهفي)ذن

الواجباتوأوجب،فحرمتالمحرمات"حزم:الإماميقولكماتعالىفالله(حفهفيمستجل

وحرمة،وجوبوائاني،وخطابهاللهكلاموذلك،ومخريمإيجاب:شئانفمنا،فوجبت

ونهىفأمر4المصامنالأحكامتتضغةبماعلم،حكيمعليمتعالىوالله،للفعلصفةوذلك

حكمأثتوهو،ومفاسدهمالعباد4مصامنوالمحظوروالمأموروالنهيالأمرفيبمالعلمه

الكمالإثباتضمنإذنيندرجالأمرفهذا،(3)."الخطاببدونثابتةتكونفقدعفتهوافا،الفعل

أخطأواقدبكونونذلكفييخالفونوالذين،لنفسهأثبتهاالتيحكمتهبإثباتنعالىاللحقفي

.17"،2خالعار"دارمقاحالقبم.ت*ا(9)

.63صط،2ج"الابقالمرجع(2)

.43اصر،8ج،الشاوى،تةاىت(3)
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وعدلهحكتبمفتضىنفسهعلىحزمهماومخريم،ئفسهعلىأوجبهماإيجابعنهنفيهمفي

.(؟)*هرماوخلقهفيتعالىحكتنفيهمفيأبضاوأخطاوا،وعلمهوعزته

آنفا،بئاهمامخوعلىللأفعالموجباالعقليكنلمنا:والنقلالعفلبنالجزاءرايعأ-

يفعلماعلىالآخرةفيوالعفاباثوابترنببفيألبئةدورمنلهليستيميةابنعندفإثه

وأقبحاوحسنمنبهامابعقلهأدرك،أفعالمندنياهفيالإنسانفعلفمهمااالدنيافيالإنسان

عبأنمدركابعقلهيكونولا،معاقبأأوعليهاثابأإدراكهبمقضىيكونلافإئهيدركهلم

مطلقة.بصفةمسلوبوالعقابللئوابالترتببهذافيالعقلفدور،ثوابالهأوعقابابمقضاها

منحسنهوبماالرعفامر،الرعبمقتضفقطالأفعالعلىوالعقابالثوابيزتب!اتما

فيوالعفاب،الطاعةحالفيالثوابعليهيترئبالذيهومنهاقبيحهوعغاونهيه،الأفعال

حبنمافإئهذلكوعلى،وجهيهفيالجزاءبهذائعلمالذيهوالشرعفإنوكذلك،العصيانحال

كانشرععلبهييردلاحينعاواقا،والعفابللثوابعرضةيكونفإئه،شرعالإنسانعلىيخيرد

فيالآخرةفييكونفإد5،الأسبابمنسببلأفيوحييبلغهلااو،الرسلمنفترةحالفييكون

أعماله.نبعةمنكاملحل

جعلوفد،فاسبةكلفييرددهظل،تيميةابنرأيفيوقطعياواضحااتقريرهذاكانلقد

لاىإحسانهرحشهبكمالاللهف*ان،إليهمواحسانهبالمبادتعالىاللهرحمةمظاهرمنذلك

كما،والعقابالذئمبهيستحقونلمافاعلينكانواوان،إليهمرسولإرسالبعدالأأحدايعدب

سببهيالقوالفبائحلل!ثبثاتفاعلين،رسولإليهمئعثثمنوغبرهمالعربمشركوكان

.(2)رسولااليهميبعثحتىلهممعدثايكنلمهذامعتعالىوالرفي،والعقابالذئم

فقد،والحدبثالفرآنصو!عنمنالنقليالدليلهوالرأيلهذاالأصليالمعتمدكانوقد

عندوتوعهوتنفي،الشرعبورودالعقابتنيطقطعيةبصفةتنفيكثيرةوأحاديثآياتوردت

نا(العقلبتدبريعلم)الذيالقبحهذاحصولمنيلزملا:تيميةابنيقولذلكوفي،غيابه

يالتحسينالقائلينغلاةفيهغلطئماوهذا،بذلكشرعيردلم)ذاالآخرةفيمعاتبافاعلهيكون

)الله(اليهميبعثلمولو،القبيحةأفعالهمعلىيعاقبونالعبادإن":فالوافإثهم،والتقبيح

.6هصي،2ج،العادةطرمقاح.الفيمابن(1)

.677ص،11ج،(3هص،8ج،القارىابمأوراجع،294ص،8ج،التمارف!لهر..نجبةاين(2)
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والنصوصرسولأ!نبعثحتىمعدبينكتا)وما:تعالىقال،النصنخلافوهذا،رسولا

والتقيحالتحسينأهلمنقالمنعلىترد،فيةالرسالةبعدإلأيعدبلااللهأنعلىالدائة

.(؟)إليهمأرسلرسولبدونالأرضفييعدبونالخلقإن

تيمية:ابنرأيعلىتعليق-ج

التقدير،حقوتقذر(الفهمحقئفهمأنيمكنلاتيميةابنإليهاانقىالتيالمنظومةهذهإن

أهداقها،تبفغهاالتيقؤقهاوعن،ذاتهافيتيمتهاعنالكشفسبيلفيإليهاالنظروقعإذاإلأ

اثنتين:جهينمن

العاصرلتلكالمزثفةالأفكاروأنخاعتة،عاصرهابينالعلاتةفيالمنطقيترابطها:الأولى-

بقطعمكاملمنطقينسقذاتأخرىمظوماتمنانئتقيت!ائما،استحداثائستحدثلم

فيها.والصوابالخطأمظاهرعنالنظر

الأوضاعمنالسياقبذلكحصوما،فيهطرحتالذيالفكريالاريخيالسياق:الانية-

فمن،اه!نعوالدفاعوعرضهاتركيبهافيالمباشرغيرأوالمباشرالأثرلهاكانالتيوالملابسات

بعناصرهالإنسانلأفعالتقديرهفيتيميةابنرأيعلىاتعليقيمكنالجهتينتينكخلال

المتكاملة.

الإنسانلأفعالاتقديرهذافيتيميةابنيكونهل:تيعيةابنرأيفيالمنطقيالترابط:أولأ

لهيكونأندونجديدةمنظومةفأصبحتوركبهاالآراءبعضالسابقتينالمنظومتينمناتقىقد

منالقتيمابنوتلميذهوهو،فعلماإلىالأقربهوزلكإننفسها؟الآراءتلكفيوريارةابتكار

هذهفيافئمنمعهمارآهماالسابقينالتيارينمنأخذآنهيؤكدمنهماكلفتنما،بعده

بصفةنسبهتقديرالأفعالفيمتكاملأرأيااقئذلكمنوأئف،باطلأرآهماوترك،القضية

بصفةنفسهإلىالمتكاملنظمهفيينسبهالحقيقةفيوهو،المسلمينوجمهورالشةأهلإلىجملية

إثهامنكمما:الإثباتأهلمنالمتوسئطون*قال:قولهفيالقثمابنإليهأشارماوذلك،ضمنية

معهماونبطل،إليهونصيرحقهعلىفرلقكلنساعدونحن،وباطلحقمعهمنإلأالفريقان

.(2)*اثلاثمذهباالطائفتينحقفنجعل،عليهونردةالباطلمن

.021ص،2ج،ال!عادةلهارمقاح.البنمابنوراجع،،3هص،8ج!1لقاوى.نجبةابن(1)

.61ص،2ج،المارةطرمقاح.التيمابن(2)
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ابنبهقامالذيالعملهيبواسطتهاثالثمذهبتركيبثثم،إذنالانتقائيةهذهكانتلقد

إليهئظرإذاوذلك،فحسبسبقلماترديدأيكونأنيتجاوزإمجابيعملحقيفتهفيوهو،تيمية

أصبحآنهعلىأيضاإليهئظروإذا،شتاتأكانالذيذلكمنمتكاملةلمنظومةتأليفآنهسياقفي

التيارينجانبإلىالإسلاميةاثقافةساحةفيمشقلمتمئزمجرىذاتتاراالحالقضثةفي

يتداولها،مفردةأفكاراواردةمنهاالمؤلفالأفكاركاذتوانكذلكقبلمنيكنولم،السابقين

والحديث.الفقهباهلأوبالسلفعنهميعئرئمنكثير

التيارينأصحابفيهوقعمايتجاوزأنالجديدللتيارالتاليفبهذاتييةابنؤفقوقد

منخلتأبالعدلمتصفأالععوموجهعلىتأليفهفجاء،الآراءبعضفيالغلؤمظاهرمنالسابقين

شططتلافى،وشرععقلمنالمقئمعنالنظربقطعللأفعالالذاتيةالقيمبإثباتإثه.الثطط

التركيبفيللأسبابمعنىأفينفيمنعليهترئبوما،الأفعالقيمفيذاتيةأفيبنفيالقول

بصفةذاتهافيالأفعالبتساويالقولحرجمنزلكإليهأفضىوما،وأفعالاأعياناالكوني

العقليةالإحراجاتمنذلكشابهوما،للأصنامالسجودمعلفهالسجوديتساوىكأن،مطلقة

كجزءالأفعالقيمعنالكففيالعقللدورتعطيلمنذلكمنلزمماأيضاوتلافى،والدينية

علىالرعوعلومالكونعلومفيالإنتاجمفتاحهوالذيالسببيةقانونوفقالعملفيدورهمن

سواء.حذ

بالأفعالالتكليففيدوراللعقلبأنالقولشططتلافيإلىالتأليفبهذاأيضاؤققكما

الثرععنباستقلالوذلك،والعقابالثوابعليهيزئبتكليفااونهيأأمرأالإيجابفيمتثلا

شرلعةتثاركعقليةلريعةالقولحرجمنذلكإليهيفضيوما،ورودهعدمحالفييكن!ان

وهو،الذينيوممالكدينونةغيرالآخراليومفيبدينونةالقولوحرج،الحياةترتيبفيالوحي

عظيم.عقديحرج

بهقستطيعماالبناءقؤةمنذاتهافيثحملآنهايبدوالمنظومةهذهفيتيميةابنآراءحصيلةإن

تنشيطهاافاوترشيدها.الإسلايمةالحياةثيطعلىتعملأنالتطبيقنحوطرلقهاتأخذحينما

لهضمنبماوذلك،المتجةالحياةسبلعنالبحثبهيثرىاستكشافيدورمنللعقلتوفرفبما

فبصاترشدهاواقاافمر.العقليالإنتاجشروطأحدهوالذيالأسبابقانونضمنعملمن

فيفيرقبكعملهمجالمنهوليسفيمايطؤحأنمعهللعقللي!اشاملحكممنللشرعضئمن
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مثمر،عقليعملبينالمنظومةهذهفيدقيقةمعادلة)ئها.الحياةسيرمعهويرلك،أحكامه

كبيراخلالالالفتينالمنظوقينفييشولهاكانمعادلةوهي،مرشئدةموخهةشرعيةوحكومة

الثانية.فيثانيهماوميل،أحدبهمافيطرفبهاأؤلبميل

كانوان،للأفعالالمقذرةالآراءفيتيمبةابنإليهاتهىالذيالرنيبفإنذلكمعولكن

هذهنظمأنإلأ،سواءعلىوالططالغلؤمظاهرتتلافىالنيالمعادلةنلكياقامةللعدلمحففا

بعضفيهائلمحقدوالني،التوففنستوجباليالملاخظمنبعضافيهالناظرئعدملاالمعادلة

قيمعنالكثففيالعقلبدوريتعئقماالملاخظتلكأبرزمنولعل.الربطمفاصلفيالضعف

الذاتيةالقيمثبوتعلىبناءالدورهذارأيخاكماالإمامأثبتفقد،الرععنباستلالالأفعال

الأفعالقيمةعنالكففيعقليدورفاثدةهيفما،لرةذيغيردوراابقاهولكئه،للأفعال

حسنبعقلهكشفمنالشرعورودعدمحالفيإذنفيتساوى،ثميءعنهيترئبلاونبحأحسنأ

وعملذلكبعقلهاكتشفمنويت!ساوى،شيئاذلكمنيكتشفلممنمع،ونبحهاالأفعال

والصدقالعدلواتزموشكرهاللهوخدمنيخكون،بمقتفاهيعملولمهفث!تكامنمع،بمقنضا.

ميزانفي،والخيانةوالظلمالكذبمسلكوسلكنعمتهوجحدبهاشركومن،والأمانة

سواء.والذئمالمدحاستحقاقوفيالتفاضل

محمدةنوعيقتضيالذيالإلزاممنضربالأفعالتقيحفيالعقلدورعلىترئبلوإئه

،الآخرةفيوالعقابلثوابالمقتضيين،ومذفتهال!ثرعمحمدةعنخارجهوفيما،مذقةونوع

أوفقولكان،تيميةابنإلهاانقىالتيالمنظومةحلقاتبينالمظقيالرلطفيأوفقزلكلكان

يرشثدشرعللانسانيتلاتىلاحينصاللانانالعميةالجاةترشيدفيالعفلدورتنثيمافيأيفا

فيصريحنصنللوحيفيهيكونلافيماالشرعنطاقفيالاجتهاديدورهتثيمافيبل،حياته

ملخظاكانت!الزامهالعفلكثفببنالربطفيالحلقةهذهأنسالفأرأيناوند(والنهيالأمر

نأدونمنطقيةهؤةبهالسذمنظوقهفيتبميةابناستصحبهافلو،السابقبنالباحئبنلبعض

.وحدهلفهوعقابثوابعليهيترئبالذيالإيجاببتمحيضالعقديمخؤطهفيأثرلهايكون

طرحهماأنالمسالةهذهفيتيمبةابنياناتمنيبدو:النار!فيم!ياقفيتيميةاينرأي:ثانيأ

موجودوالسلوكالفكرفيمسارنصحيحهدفهكان،)صلاحيسباقفيطرحهائماأفكارمن

يندرجماوهو،للمسلمينوالعمليةالفافيةبالحياةأضرارالحاقالىيففميمساروهو،بالفعل
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يخرجولا.والعمليةالعلميةتيميةابنجهودكلفيهتنتظمالذيالعائمالإصلاحيالصياقضمن

،ا"صلاحموضوعحيثمنالأفعالتفدبرفيآرارهفبهاتظمتالذيالإصلاحيالسباقهذا

المتعفقةالأسبابوهي،اساساالفضئيةهذهفيالبحثالىرفتاسبابمنسابقاذكرناعغا

منبمكنسبافانوذانك،اخرىجهةمنالرعيالاجتهاديوالدافع،جهةمنالعقديبالدافع

نبمبة.ابنرأيعلىالتعلبقخلالهما

هذ.نناولفيالسابقبنالاتجاهينانتبميةلابننبننلقد:العقديالإعلاحسياق:الأؤل

الثالثةبوجهنهغرام،العقديالمؤرفياغرالىالىفهماكلفيالآرا.أفضتبالبحثالقضئة

هذ.تناولمنالأصليالهدفهوكانذلكولعل،مبلهويعذلاالاغرافذلكيصلحأن

ضمنالمسالةهذهفيشروحهبدرجالقبمابنبعدهمنتلميذهلمجدكمالمجدهفإئنا،برفهاالقضئة

هيالتوحبدعفبدةكانتوئا.المخنلفةاركانهافيالنوحبدبعفبدةأساسانعفقعفديسباق

تقديرمسألةفإن،والسلوكبةالفكريةالحياةمجملتوخهالنيوهي،الدينفيالكبرىالحقبقة

الإصلاحسياقضمنالإمامينمنكلأدرجها،بهاتوئةعلافةلهاكانتتاالإنسانأفعال

.والسلوكالتصؤرفي)صلاحكلمفتاحهوالذي،العقدي

بمطلقبينهاالترجبحواناطة،متصاثلةذاتهاحيثمنوجعلها،للأفعال9ثيةالذالفيمةنفيان

صاق!شالامنضرلاتيميةابنفيهراى،النفلبوناليهذهبكمامرخحدونالالهيةالارادة

ومجؤز(لهالواجبةالحكمةصفةنعالىاللهحقفينجفيهواذأصفلألههابكمالبخلالالهيةللذات

علىفشنوللمالأفعالأن*الىيذهبونالآراءبهذهفالقائلون،عبثاواوامر.أعمالهتكونأن

)مناتماثلبنباحدامرالفادربل،الأحكامعللهيصفاتعلىولا،أحكامهيعفات

:ويقولون،والأمرالخلقفيممعلحةلرعايةولا،لحكمةلا،الإرادةلمحضالآخردون(الأفعال

والفواخ!،بالظلميامرانويجوز،وحد.عبادتهعنوينهى،باللهبالركاللهيامرأن!بوز)له

حقهفييسلبالذيالإخلالهذاثلنعالىاللهبوحدانية)خلالوأفي،(؟)"البزوالتوىعنوينهى

لإثاتالأنبمبةابنرأيعلىنججبرلاخلل)ئه؟نقصصفاتعليهويجؤزكمالصفاتتعالى

فهابالحسنآمراالشرعواعنبار،عهاكاشفينوالثرعالعقلواعتار،للأفعالالذائيةالقيم

له،كمالصفةالحكمةنعالىاللهحقفيثبتمافذلك،لفساد.القيحعنوناهيا،لصلاحه

.،"ص،8ج،التاوى.نببةينا(1)
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إلأحقيقتهتتتملاالذيالتوحيدأركانمنوذلك،عنهنقصصفةالعبثجوازحقهفيوينفي

زلكعلىوالعقابالثوابوترتيب،للأفعالالمفليبالإيجابالقولفإنذلكمقابلوفي

اللهحقفيإلزاممنإليهيؤوللماوذلك؟أيفابالوحدانيةإخلالإلىيفضيأنشانهمنالإيجاب

مجبثلماقبيحهومايتركوأن،يفعلأنالإنسانعلىمجبمثلماحسنهومايفعلبأنتعالى

القأفعالفيهاقيستاوالإنسان،"مالىاللهبينالمماثلةمنضربوهو،يركأنالإنسانعلى

صفاته،فيبهتشبيههيفاهي،أفعالهفيبرالإنساناللهتشبيهإلىفانتهت،الإنسانبأفعالتعالى

فقيل:،خلقهعلىالرلتتياس"إلىالعقليطالإمجاىفيباقوالهمانتهواالعقليالتيارفاصحاب

مشئهةفهم...الخالقمنقئحالمخلوقمنقئحوما،الخالقمنحسئنالمخلوقمنن!حما

ثميلأنكماباطلقولوهذا،الأفعالفيبالخالقوالمخلوقبالمخلوقالخالقيشفون،الأفعال

فييجبرلاالتوحيدعقيدةفيانحرافإئه،(؟)باطلالصفاتفيبالخالقوالمخلوقبالمخلوقالخالق

.وحدهلثرعذلكدهاسناد،الأفعالفيالإيجابدورالعقلبسلبإلأتييةابنرأي

يمكنأوإليهأفضىلماعقديإصلاحسياقفيالأفعالتقديرفيرأيهإذنتيميةابنوضعلقد

التوحيد،عقيدةوهيألاالعقائدبرأسيتعثقامخرافمنالسابقينالتيا!لنرأيإليهيفضيأن

المسلمينحياةبإفسادكفيلهوماوالسلوكالفكرفيالمفاسدمنتلأالذيالامخرافوهو

يفضيماباعتبارنظريةلضرورةإصلاحيسياقفيهذارأيهيضعتيميةابنيكنولم،كثها)2(

ذلكصنعهوواتما،المنطقيةالناحيةمنالسابقينالتيا!لنآراءفيالشططمنالاعتقادفسادإليه

التيوالمذاهبالآراءمنبمتلاطمحبلىكانتفيهاعاشالنيالايامإذ،أيضاعمليةلضرورة

بيماويلللثريعةالمعطلالشركمنضروبإلىلتعيل،حقيقتهاعنالتوحيدعقيدةفيهاتنحرف

علىجردأ،وأحكامهالثرعمنالمتحقلينالصوفيةمنأعنافصنيعهوكما،العقلمنمتعستفة

فيالإلهيةللحكمةالمهدرالتواكلمنضروبإلىتميلأو(وأمثالهصاشعينوابنعربيابنمنهج

علىكانوبعضه،للعيانفظهرؤضعتدالأثامتلكبطونفيمابعضوكان،الكونشاسة

الصليبيينفمن،جانبكلمنالمدفرةالأخطاربهممخيقالمسلمينأنوالحال،يوضعأنوشك

نأتيميةابنتقديركانآنه،مخسبكمايشلزمماأؤليستلزمماوهو،المغولإلىالارإلى

.143ص،8ج،القارى.نجصبةابن(1)

.911ص،2ج،المانرارمفتاح.القيمابنرايزلكفيانظر(2)
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بمالأفعالهاتقديرهاإصلاحعقيدتهاإصلاحومن،وقؤتهاوجودهاقوامالأقةعقيدةئصلح

العوس.فيالوحيدحقيقةمعهتتقيم

بعيدحذإلىفيهتراجععصرأتيميةابنوافىلقد:الشرعيالمنهجيالإصلاحسياق:الثاني

الطارثةوالنوازلالمشكلاتلحلالملائمةالثرعيةالأحكامفيهتستبطالذيالفقهيالاجتهاد

منوالوازلالمشكلاتتلكيعابمأنإلىالإسلاميالفقهيالعقلواتجهاالمسلمينحياةعلى

إلىأفضىبل،الحياةسيرفيشديدحرجإلىذلكفافض،السابقينكنبفيالمدؤنةالاجتهادات

سادتالتيالحيولةتلكنخفيأنأوشكتأومنهاواختفت،الجمودحالمخوالحياةتلكائجاه

الاتجماعيةمناحيهامختلففيالحياةبهاتتطؤرالتيالتشريعيةالخصولةوتلك،الأولىالقرون

والأفضل.الأرقىنحووالاقتصادية

منيكونرئماوالتي،تيميةابنوافاهالذيالاجتهاديالخمولذلكأسبابمنيكنومهما

الغزوفيقمثلا،الإسلاميالوجوديهذدالذيالعطيمالخطراستشعارعهدهعلىأبرزها

منضريا،عليهوالمحافظةالحاصلالموجورعلىالانكفاءفيكون،لهيتعزضالذيالكاسح

هذايستشعركانتيميةابنفإنذلكمنيكنمهما.ضذهالذاتوتحصين،النزولذلكالخؤط

الحركةعنالتعطلإلىبهاويفضي،شديداحرجاالحياةمجرجآنهويشيقن(الفقهيالجمود

ضذالذاتتحصينفيأسلوياتكونقدالاجتهادحركةتوقيفبأنمقتنعايكنولم،المتجه

فيقؤةوسيلةهوالاجتهادأن،العلميةسيرتهبذلكتشهدكمايعتقدكانبل،الغزوأخطار

.والخمولالضعفيكونأنإلآ،شيئأبمفيدتعطيلهوليس،المواجهة

عنالكشففيدورمنلهليسالعقلوأن،ذاتيةقيمةعلىتنطويلاالأفعالبأنوالقول

العللعنالبحثفيالزهادةإلىشعوردونأوبشعوريفضيقولآنهشلثلا،قيمتها

الحياةخضئمفيمنهايطرأمالئوققوذلك،فسادإلىأوصلاحإلىمؤذيامنهاكانما،والأسباب

فيالزهادةتلكنفضيوقد،والأسبابالعلللتلكالعقليالكشفعلىبناءالشريعةأحكامإلى

تكونأن،الشريعةإهدارإلىالتشريعأساسهاعلىيكونالتيالحكمةلإدراكالعقليالاجقاد

فيالصوفيةغلاةبعضإليهانتهىكما،بالفعلزلكإلىأفضتقدبل،الأفعالعلىحاكمة

الثرع.لأحكامإسقاطهم
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فيالمنطقيبترابطهمنهتعفقماسواء،كئهذلكمنملظعلىكانتيميةابنأرشكولا

النظرية،الأفكارنلكبهنطؤرتنجماالتاريجةبسبرورتهتعفقمااو،تائجهاالىالمقذماتنادية

،عهدهعلىكانالذيالوضعالىالأمرانتهىخىالاسلاكلالفافيالواقعفيعمليةلتائجالى

الىادتالقالأشابمعالجة،الاجنهادحركةلتشيطالفقهيا"صلاحمقتضياتمن؟لهفراى

منكثيرأذهانفياستزماالخمولذلكأسبابمنأنرأىوئاالاجنهادي.الثاطذلكخمول

فيدورمنللعفلولب!،ذانهافينبمةلهالبستالأفعالأنمنالنفليانباربنائبرالمسلصبن

وصقا،ماغوعلىالأفعالتقديرقغعيةفيرأبهأدرجالشاقهذاوفيقيمتها.عنالكشف

للتصؤرعلاجااخرىجهةمنأدرجهكما،الشرعيالنظرفيالإسلاكلالفكرلمنهجيةعلاجا

بنا،نفا.ثلماالعفدي

بينالترابطهذاصريحةمباشرةبمفةبفبدماتيميةابناتوالمنعلمنابحسبنجدلاكئالاذا

يوردالذيالعائمالياقفإن،التشريعيالففهيالاعلاحفيمفصد.وبينالأفعالنقديرفيرأبه

الأدئةمنتكراريوكدهكانبماالأخمنعلىالمنعفقةالفرائنمنوكثبرا،الشانهذافياراءهفيه

الفقهي،نظرهفيالتزمهاالنيالاتجهاديةالعمليةوالشرة،واحكامهأفعالهفياللهحكمةعلى

والجلاء.الوضوحمنمخوعلىالنرابطهذانتصؤربانكفهاتمح

عنها،الكثففيالعقلودورالأفعالفيالفيمةبذاتبةالقولبينالترابطهذاكانلاذا

ذإ!جلئاصريحاكانالقئمابننلميذهعندفإئه،تبميةابنعدضمنباالشرعيالنظرفيوتائجه

طارئة،خوالهربحزدذلكأنالأفعالتلكمناسننبطالعقلإنتولنامعنىلير:ذلكفيبفول

بصغلا؟لهفغرف...باستنبالههالعقلفاستخرجهاالأفعالفيموجودةكانت؟لهامعناه!إلما

الأفعالتلكأنواعاليهبنسبثئمالعقليستخرجهموجودلشءالأالاستنباطمعنى

يعرضهالذيوهو،المعقولهووهذاواناثبر،بالاتضاءلهخكمبهأولىكانفإن،وأشخاعها

زهبفلو،الأحكامبهاترلطالنيوعللهاواوصافهاالشريعةمناسباتعلىوالمتكفمونالفقهاء

نضضتهماواسنخراج،والحكموالمناسباتالقياسفيالكلامبابعليهملانسذأيديهممنهذا

فيأ!هماسبابعدأكانالففهيالإصلاحيالبعدأن،الفولهذامنالبثنومن.(1)"كلذمنالشريعة

انباعه.مننهجهعلىومنتيميةابنعندالإنسانأفعالفيالراينقرير

.؟09ص،2ج،العادأولرمتاح.التبماين(؟)
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يجاريترريداوصفناماغوعلى،الإنسانأفعالتقديرفيالقوليرذر)ذنتيمبةابنيكنلم

منكثبرشأنفيالأمراليهوصلكما،واناظرةالجدلأجلمنالمعتركذلكفيالخائف!ينبه

منشطرعدذاتهفيغايةأصبحأنالىفيهاالبحثانتهىالتي،والكلاميةالأصولبةالقضايا

الهمالقين،للوجهتينموازيةثاثةوجهةوجعلهاخارهالذيللراينقريرهكانوالهماالنطار،

نصحيحالىينتهيالذيالعقديالإصلاحمحور:محورينذيإروحينهجضمنمندرجأ

فيالمنهجيالإصلاحومحور.والسلوكالتصؤرفيالحياةبحملفبسذد،التوحيدبحقيقةالإيمان

للمسلمبن.العمليةالحياةتنميةالاجنهادتنثيطالىيهيالذيالرعيالظر

الألعال:"لهفدورفينبمبةاينرأيسبرورة-3

تعزجاتذاتاناريخفيسيرورةلهاكانتالأفعالنقديرفيتيميةابنطرحهاالقالآراء

الآراء،لتلكاصلاحيةآثازأحيانافيهاتظهرالاسلاميةالثفافبةالحياةسبرةكانتفقد،مكاوتة

الئافياتاريخخضئمفيتصارعظئتأفكارفكلا!ها،أخرىأحياناالآثارنلكمنهاونختفي

ظهرتخطالآئار،منخطانتلكبشرورتهاولبرتسم،أخرىوتخفقتارةلتنجح،الإسلامي

ضازة.سلبيةآثارافكانتفافضةفعلردودفيهظهرتوخط،مثمرةاصلاحيةآثارفيه

:الألعالتفددرلينيميةاينلوأيالاصلاحيالأثر-أ

نارةيفوىأثرمنخطالإصلاحيسيانهفيوالقبيحاتحينفيتيميةابنلرأيكانلقد

لهبكونفلاأحيانايشتركانوان،هذابومناإلىعهدهفذيتواصلا!لهالأ،أخرىويضعف

بماتاليأإلبهانثيرالتيهيبارزةمحطاتشرهخطفييلحظالأثرلهذاوالمتتنع،للعيانظهور

الببان.منالمقامبهيسمح

نفدبرفينبمبةابنرأيافتفماهالذيالإصلاحلعل:التيميالمنهجمجملفياهلهره:أولأ

ذاتيةالإنانأفعالبانآمنئاإزاالعمليةسيرتهوفيننسههوفكر.فيظهرماأؤلظهرالأفعال

وحدههوالثرعبأنأيضاآمنوئا،بهاوالاخبارعهاالكث!فعلىقادرالعقلوأن،القبمة

عياغةفيمهغاعنصرأأعبحأنإلىالإيمانهذااففس،الجزاءودوردورالإيجابلهالذي

سلوكهمجملصياغةفيمهئاوعنصرا،يعو!ئلاالنظروفيالعفدياتصؤرفيمنهجهمجمل

والعافة.الخاضةحبانهفيالعملي
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فيحملمنأكبرمن،والجزاءبالإيجابالثريعةاستقلاليةمنبهآمنبما،تيعيةابنكانلقد

فيها،التوحيدلحفيقةالناستصؤربإصلاح(العقيدةهذهإصلاحلواءالإسلاميةالعقيدةتاريخ

كرسفقدارأيناكماالأفعالتقديرفيآراءهأدرج،الإعلاحيسياقهافياليالحقيقةوهي

إليها(والدعوةبهاوالتوعيةالتوحيدحقيقةحر!ثلوفتاويهمؤئفاتهومنجهدهمنكيرأشطرأ

جملةكانتحتى،الدعوينشاطهولكل،العقديتفكيرهلكلالأساسالمحورمنهاوجعل

أساسيةركيزةاتوحيدحقيقةمنجعللماوذلك،التوحيدحركةبأتهاتنتالإعلاحيةحركته

إليها)؟(.والدعوةوشرحهاتقرلرهافيجهدمنأنفقولما،عليهابناهالها

كانتاإذ؟الأفعالتقديرفيرأيهبصبغةمصبوغاتيميةلابنالرعيالفكركانفقدوكذلك

علىذلكانعكس،عهاالكشفعلىالقدرةللعقلوأن،ثابتةذاتيةقيمةللأفعالبأنيؤمن

الذيالمجتهدالفقيهعقليةفيهيلمحأبوابهكلفيلفقههالقارئ+فإزا،الشرعيالنظرفيطرلقته

فتاويهفيفهو،وبرهانتةنجرمنالتابعالمقثدفيهبلمحولا،دراستهفيالمذهبيةالقيودمنمخزر

بها،انفردفقهيةمراءلهكانتفقدلذلكونتيجة،(2)*اختياراتهفيهوكمامستنبطمتختر

ثماوطلاقفكاحمنالأسرةبقضايامنهاي!عفقماوخاعثة،الأئمةمنقبلهمنفيهاوخالف

علىأطابهالضاربهوالتقليدفيهكانزمنفيوذلك،(3)واسعةشهرةتمشهوراأصح

.الإنسانأفعالعنالذاتيةالقيمةنفيمنسائداكانماأهئهامنلعللأسباب،يىالفةالفكر

تلاميذمنواسعجيلفيبثنأثرمحوريهفيالإصلاحلهذاكان:قلامي!.جيلفيأثر.:ثافيأ

الشرعي،والنظرالعقيدةفيالإصلاحينفسهتشقلواكما،العلمعنهأخذواالذينتيميةابن

خى،باتوحيديتعفقفيماالعقديالتصؤرتصحيحوالثامبمصرخاضةالجيلذلكفيفثاع

أستاذهملاقىكماأجلهمنولاقوا،ودعوةتصؤراالعقديةثقافتهبمفيلهمشعاراالتوحيدأصبح

النظرفيالاجتهاديةالنزعةأيضاشاعتكعا،كثيرةومحأجمةصعابا،الناسفيإشاعتهسبيلفي

القراريشبهفيماالنطار،سائرعدالسائدهوكانالذيالقليدمنالتحزرونزعة،الشرعي

الفقهية.آرائهمفيالسابقينلخطىالمطلقالائباعمنهجوانت!اج،الاجقادباببغلقالضمي

بعمما.وما257ص!ييةاينابوزهر"كاب:فىذلكفيجهدمنتيةايتبهقاملماضعلأراجع(1)

.493ص،قيمبةاينابوزهرة(2)

بمدما.وما14أص،تيميةابن،زمرةابوكاب!نالففبةالآرا.منبهانفردومانجبةابنابخهاداتراجع(3)
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تلميذههوتيميةابنتلاميذجيلمنبمحورلهالإعلاحيالتيارهذايمثلكانمنأبرزولعل

الإصلاحية.أفكارهلواءرافعئعتبرالذيالقيمابنالأشهر

هو،تلاميذهجيلفيأثرهابعدالآراءلتلككانأثرأكبرلعل:الوهابيةالحركةفيأثر.:ئالثأ

فقد،للميلادعشرالثامنالقرنفيالعربيةبالجقلرةالناشئةالوفابيةالحركةفيتجفىالذيذلك

إصلاحوهي،الوهابعبدبنمحمدالثخعليهانجاهامحوريةفكرةعلىالحركةتلكقامت

فعلهفيالحكمةتعالىاللهعنتميالتيالبدعمنإليهصارتتماوتنقيتها،التوحيدعقيدة

غلاةصنيعهوكماجملةالريعةتلكتهدرأواتشرلعهدونتشريعأالعقلإلىتشبأو،وأمره

للعقلوما،9ئيةذقيمةمنلهافيماالإنسانأفعالتقديرإلىوثيقةبصلةيمتزلكوكل(الموفية

الثرك)؟(.منضربإلىانقىوالجزاءالإيجابمنطقةفيدخلإذادورمنفيها

الاجتهادإلىوالدعوة،التقليدبنبذالثرعيالنظرإعلاحعلىأيضاالحركةتلكقامتكما

يمثالرعيللنهظرالإصلاحأنشلثولا.الصحيحللقياسواشعمالا،والستةالقرآنمنانطلاقأ

عهاالكفعلىالقدرةمنللعقلوما،ذاتيةقيمةمنلهافيماالأفعالتقديرإلىأيضابصلة

الاجتهاد.بابلهويتعذلكخلالمنالقياسليمارس

الحركةفيتيميةابنلإصلاحالبثنالأثرهذا:الحديثةالام!لاميةالنهضةحركةفياثره:رايعأ

ثثم،الزمنمنردحأذلكبعداستكنالوفابعبدبنمحمدالشيخمؤسئسهايدعلىالوقابية

بئآتجقىكما،عشرالتاسعالقرنأواخرالحديثةالإسلاميةالنهضةحركةفيأخرىمزةبياظهر

تأئرومنفهولاء،رضارشيدمحمدوتلميذهعبدهمحمدوتلميذهالأفغانيالدينجماليدعلى

للأفمالبتقديرهتعفقفيما(تيميةلابنالإصلاحيبالمنهجاقتداءلهمكانبعدهمجاءتمنبهم

الشرعي.النظرومنهجالتوحيدعقيدةمحوريفيوآثاره

النهضةأسسمنأساسأالأفعالفيالقيعةذاتيةمنفيهيخدرجومابالأسبابالقولكانلقد

بوصفه(الأسبابتلكعنالكشففيالعقلبدورالقوللهمكغلاويتبعه،الرؤادهولاءعد

الدورهذابكونمحفوظاكانعدهمذلكولكن،وأمرهخلقهفيتعالىاللهحكمةعنكشفأ

بعضعدالأمركانكماالجزاءوترتيبالإيجابإلىيتهيالكشففيحذهيتجاوزلاالعقلي

منهاجاءماوخاحة!اقوجدمجمرعة:فيالمجموعةالرهابعدبنمحمدمرنفاتانوجدلعفدةالعفديالإصلاحنيراجع(1)

.ا!لعبوما2؟9!صني
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سعادةبهائاطالتيالأعمالأنواعتحذد"انبؤة:قولهفيعبدهمحمدقزرهماوهو،السابقين

معلهتبننماوكثبرا،حذدنهاالتيالحدورعدبالوفوتاللهعنوتطالبه،الدارلنفيالانسان

اليه،الندبأوبهالمامورمنعملفوجوب،عنهنهىاوبهامرفبماالقبحأوالحسنوجوهذلك

ثابالهوعلى،(؟)الشريعةحذدئهالذيالوجهعلىالذيعنهانهيمنكراهتهعملوحظر

شرعية،معرفتهطريقةبل،بمعرفنهالعقللت!سيلاتماكذابعقوبةعلبهومجازى،كذاباجرعليه

تيميةابنأقواليواطنيكادالفولفهذا،(2)+هناذفيحشابهالماموريكونأنأيضأينافيلاوهو

الفضية.هذهخصوصفيالإصلاحيةآئارهمنبتنأأثرأيجعلهئما،بيانهاالسالف

حتى،وشيدونفبهالقوليبدونللمملحبنديدنأوالاجتهادوالدعوةالتوحيدمفهوموظل

منهااغلبهفياسئجمعالذيالمنارنفسيرثئم،انهضةحركةحاللسانكانتالتيالمنارمجتة)ن

واعلاح،التوحيدمفهومبتمهمجحالعقيدةاصلاحعلىأساسيةبصفةيرتكزمنهساكلكان

تعابمالنيالشرعيةالأحكاملاستباطالاجتهادالىوالدعوةاتفليدبنبذالشرعيالنظر

.(3)المناسبةالحلوللتديروالأسبابالعللفيالبحثبمنهجالإسلاميةالحياةمستجذات

تيمية:ابنلاصلاحالرلضخط-ب

منذكرنامامخوعلىإصلاحيأثرمنالأفعالتقديرفيتيميةابنرأيأحدثماموازاةفي

فعلردفييتمئلالذيالخطذلكهو!خراعتباريخطلهاكانالآراءهذهفإن،مظاهرهبعض

ابنلآراءسلبيعمليرفضفييتمثللون:بارزانلونانالخطهذافيويتايز،لهارافض

مباشرةبصفةيخطر،مصنوعمهجسا!هلاعلىوآثارهاالآراءلتلكرفضفيينمثلولون،تيمية

اتلي:انحوعلىكباعتاالمض!سصقيم،الافعلراب!ضمنهاانحذناهاالذيالمرجعفيوردتكماالجملهذ.فييدو(1)

حذرنهالذيالوجهعلىكراتاولحرتتبانهيالعملرحظر،ابهواندوببهكالمامورالعملوجوبلهيخنماوكلرا

افىلعة.

.87صانوحبد،رطلةمحمد.،.دع(2)

فثاتاليالملسبنالانحوانفعركة،والاووكلالعركلالعالمراطدثةالاصلابةالحركةفييينانرنجبةاينلدعوةكانلفد(3)

الاسلابةالمحوةحركاتومعظم،وياكتنكالندالاصلابةوالجماعة،ميوالاولالرسالعالمفيوانداد؟نهابمصر

الفبمايننلمبنهوكلنغاتكلنفلاءظنتوفد،الاعلاجةعرنهورنببةايني!را.نلالرمغراو!وعليجسبعالهاكان،المماصرة

لر!انهاالمرجبةنلك!طرلهةالأفعاللعد!فيآرار.ظنتكما،سواءحذعلىوالحركةاتمؤرفيالحركاتلن.اصاجامرج!ا

!)علاحه.ونهجهلكؤبحملفي
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تيميةابنرأيفيهيتجهالذيالائجاهعكسفيوعمليةنظريةمذهبيةويئخذ،مناقضةلآراء

أهدافه.وعكس

صناعةإلىتيميةابنتلاميذمنالمباشرالجيلينتهلم:تيميةابنلرأيالعمليالرفض؟اولأ

وأالعقديبالإعلاحيتعققيخماسواء،الإعلاحيوفهجهآراثهمنشاملةإصلاحيةنهضة

الانكفاءإلىالجبلزلكبعدالمنهجوذلكالآراءتلكآلتماسرعانبل،الشرعيالنظربإصلاح

تصؤراتهمفيعاشوهماأحطمنلعفهاقرونالمسلمينعلىوجاءت،يذكرأثرلهايكنفلم

الكونتدليرفيالإلهيةالحكعة!اهداروالتواكلالثركضروبإلىالتوحيدبحقيقةميلاالعقدية

الاجتهاد.عنوالصدود،والجمودالتقليدإلىوالميل،الأسباببقانون

عصرأالمسلمينحياةمنوافىقدتيميةابنأن،الأسبابمنذلكرئ!فيمابينمنولعل

كؤنحتىوتضافرواشتذتجغعماالماضيةالقرونفذالناشئةالانحدارعواملمناستمحب

مهصاالأعلاممنلعقمإصلاحيةآراءمسارهوتعديللتوقعهيجدييمدلم،جارفأقؤيأتتارأ

إليهاةالدعوةفيوالجذفيهاالإخلاصمنصاحبهابلغومهما،والقؤةالصوابدرجةمنبلغت

كانتولكئها،الملمينحياةإصلاحفيحاسماعضراتكنلمتبميةلابنالإعلاحيةفالآراء

الزمن.منتطاولعلىوالنهضةالإصلاحعواملتجميعفيالأهضيةمنكبيرةدرجةعلىعضرا

بينهاومنتيمي!ةلابنالإصلاحبةبالآراءكبيرحذإلىقلالرةلأتالتيالوقابيةالحركةواقا

بمااستطاعتوقد،تتجاوزهلممعيقحذإلىالآراءبتلكانفعلتفإتها،الأفعالتقديرفيآراؤه

وتدعوبهتأخذتيميةابنإصلاحتلتقطأن،خاطروسلامةفطرةونقاوةإخلاصمنأوتيت

بمراكزصلتهافيوضعف،العاتمالعلصيئأفقهافيومحدودية،ثقافتهافيلضيقولكتها،إليه

،محتواهمنتعغقبما،مداهإلىالإصلاحبذلكتدفعأنمرسثسهابعدتستطعلم،الحضارة

وذات،منينعلميسندزاتإصلاحيةحركةليصبح،أساليبهمنوتبسط،عناصرهمنوتطؤر

فيقواعدمنالمؤسشرسمهماالعقديالإصلاحفيتردرفبقيت،الناسبينواسعقبول

أثرألتحدث،الثكلتتجاوزلاالتيالمصطلحاتثبهماإلىالزمنبمرورتحؤلت،التوحيد

تستطعولم،مثهودأحضاريأتطويرأالحياةفييثمرمامخوتغ!رالأعمالإلىيدفعفاعلأروحيأ

لتعيدالراكدةالمسلمينحياةتحزكشرعيةاجتهاديةحركةإلىالتقليدنبذفيبملكهاتدفعأنأيضا

لكانالإسلاميةالثقافةومراكزالعلمحواضرفيالحركةتلكنشأتولو،ىاثمارهاحيويقاسيرة
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منأيقطةالإسلاميالعالمفيعيحةكانتقدحالإلةعلىاه!كلو،آخرشانالإصلاحفيلها

الحركة.إلىبعيدأبهتدفعلم!انالوم

حركاتفيهابماالأشكالالمختلفةوامتداداتهاالحديئةالنهضةحركةأنمنبالرغمولكن

تقديرفيرأيهأنيبدوفإثه،الإعلاحفيمرجعاتيميةابنمنائخذتقد،الإسلاميةالصحوة

عقيدةإووحعلىالقائمالعقديالمحورفيالإصلاحيمداهعدهاأخذلئن،الإنسانيالفعل

النهضةفحركة،أثركبيرلهيكنلمالثرعيبالنظرالمتعثقالمنهجيالمحورفيفإئه،التوحيد

يدعلىالفقهيللاجتهادطريقاتعقالأخصولانعلىبدايتهافيحاولتالحديثةالإسلامية

فلم،كبيرأتراجعأذلكبعدشهدتالاجقاديةالحركةتلكولكن،رؤادهاكبارمنالأوائل

متين،شرعيعلمعلىتقومجرلئةشرعيةاجتهاديةنهضةالروحيةالعقديةالهضةيواكب

المسلمينلمثساكلالعفيالظرفيواسعامدىللعقللعتحوذلكاشاملواتعيوعلم

هوليكونالثرعأحكامإلىتوفقهاثئموالقبحالحسنقيممنيخهاعغافتكشف،وقضاياهم

منضروبإلىبفكرهمتقرقعواألحركةهذهإلىالمشبينمنكثيرأإنبل،الإيجابصاحب

فيئعدإذنفهو،تقديرالأفعالفيتيميةابنرأييقصيهكمااجتهادينظركلتأبىالتيالحرفية

زالماوهو،قجرةجذمسافةإلأمداهمنيأخذلمالرعيالظرفيالفكريالمنهجيالإصلاح

العقديل!علاحومعضداموازيأمداهفيينطلقلكيحثيثوتوجيهقوقيدفعإلىاليوممجتاج

المهجيالإعلاححطمنأونرللمسلميناثقافيالواقعفيالنجاحمنحطهكانالذيالروحي

.(؟)الرعي

الائجاهينفيجذورالرفضمناللونلهذاكانقد:تيميةابنلرأيالمذهبيالرفض:فافيأ

الباطلمنفيهماماويتفادى،اقئمنفيهماثماذاتهيبنيتيميةابنرأيجاءاللذينالسابقين

شرحه.تقذمكما

الواسعةالابخهادبةالحركةإحدا:إلىتزعوعمبةننلرنانجهادبةجهودمنالمخنلغة6نهاواندادالحدبخةالهفةحركةغللم(1)

فيئذكرانوبمكن،الجرتانجهاداتهفيلاعملىطرلهقبرصمموبادروالي،الأفعالنند!فينبمبةابنرأيبفنفبهاالى

الثرلمة،مقاعدكابهفينظريتجديدياجقادمندؤنهبماعافوربنالطامرمحمدالإمامالظريالعبدعلىلذلكالتئل

اجنهادبأ،بعدأنحملفرعةوقاوىضهةبحوتمنمرتفانهفعذرفيالفرفاويبوصالثبئدؤفهماالعمليالمميدوعلى

الحركةئانكانكماجمنهفيالإصلاميالنكرنجهنجاقعاتانهجاوبتانرادحركةالحركةهذهنظلذلكمعولكن

الابخهاد.عمورفيالاجفادبة
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فيهبماالأسبابقانونقهدرالتي،الغاليةالصوفيةالحركاتالصددهذافينذكرأنويجدر

الاجتهار،لحركةتعطيلومناالتوحيدعقيدةفيانحرافمنذلكإليهأفضوما،الأفعالقيم

عقلي.ولاشرعيقانونيخرعلىالعقلبتآويلنفسهالشرعلحكومةبعضهاعندتعطيلمنبل

الاجتهادغلقوجعلتاالشرعيالنظرفيالمقلدورعطلتاليالانغلاقيةالزعاتنذكركما

مذهبيانقيضاتمثلكانت،والمازعالحركاتهذهفكل،وعميأنظرلألهامذهباالتقليدوالتزام

إلىبالإضافةوذلك،الممنوعةالمذهبيةالذيةسبيلعلىتعاندهظئت،تيميةابنلرأيمعارضا

مذهبية.صياغةمماغةتكنلمالتيالواقعيةالرفضعواملمنآنفاأوردناما

مذاهببعضفيجذورالعسهيجدأنسطوةذاشائعاالومأصبحالذيالمذهبهذاومجاول

ثابتة،ذاتيةقيمةنانال!لأفعالأنمنيخنطلق،تيميةابنرأيمعفيهتعارضتفيماالماضي

ذلكإلىذهبكمابهاوالإخبارالقيصةتلكعنالكفعلىقادرالعقلأنذلكعلىويرئب

آخرائجاهفيالقولهذايطؤرولكئه،العقليينوالتقبيح؟التحسينأهلمنوافقهمومنالمعتزلة

لهالذيهوالتقييمعلىالقدرةلهكانتئاالعقليجعلإذ،التحسينأهللاتجاهمناقض

العقلفإذا،ورودهعدمحالفيأوورودهحالفيسواء،الوحيعنمستقلآاتثريعصلاحية

لهيبقىفلاتثسلعهئهدرالوحيوإذا،،ونهيأأمرأللأفعالالموجبالمستقلالمث!رعهويصبح

المذهبهذاتسضىوقد.الخصوصوجهعلىالجماعيةالحياةشوونفيبالأفعالملزمحكم

يعرفماهونحلهويشملأسماءهمجمعماولعل،مختلفةمخلتحتهوانفوت،متعذدةبأسماء

لمأو،وارتضوهالاسمبهذاواقعاالمذهبهذاشملهممنتسضىسواء،العلمانيةبمذهباليوم

نهجه.ويتهجونمبادئهمنينطلقونجميعافإثهم،يرتضوهولمبهيتسغوا

وإحلالالوحيإهداروهي،مذهبهممنالتيجةفييلتقونالمذهبهذاأصحابأنومع

يرىفبعضهم.النتيجةهذهإلىأوصتهمالتيالمبزراتفييختلفونفإثهم،التشرلعفيمحئهالعقل

فيإيجابهوإتمافإيجابه،نزولهبزمنمرتبطزمنيتشريعهوالوحيلريعأنفيذلكبزر

العقلدورمنالإمجابويصبح،يتعطلإيجابهفإناللاحقةالأزمانفيوافا،الزمنذلكدائرة

إلىونهيهاأمرهافيالدفيانصنلغةفهمفيبهيخحلغوياتأويلامبنرهيجعلوبعضهم.(؟15وحد

منالمفهومالإمجابإهدارإلىالأمروينتهي،لقغةالمعهودةبالدلالاتلهاعلةلاباطةرموز

النلأمبة،الحغقة:كابهئلأراجع.فودةوفرج،واتجليدالزات:كابهنلأراجع.خفيحن:الوجهةمذهإلىيخميتمن(1)

الدفي.المقلضد!قغايا:كابهنلأراجعاركونومحد
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تأويلفيمبزرهمجعلوبعضهموقوانيها)؟(.الرببةاللغةدلالاتبمقتضوالنهيالأمردلالات

علىذانهفيالنمنيحملهادلالةهيليستوالنهيالأمرمناللغةدلالةأنإلىبهاتهىفلسفي

بحسبذاتهتلقاءمنالقارئالعقليضفيهمايقضيهادلالةهيواتما،والثباتالديمومةسبيل

العقليمليهبماإلزاماإلأليسإذنالنمثيالإلزامفيمير،المعانيمنالنمنذلكعلىمكؤناته

مبدثتة)2(.بصفةالقارئ

الاجتهاديةالحركةانطلاقةتعطيلفيكبيربقسطأسهمالذيالعائقهذاكونإلىوبالإضافة

المنهجمنالمشفادالعقليالمنهجقؤةعلىالمبنيةالمذهبيةبعنعته9تهذفيقوئاعائقاثمل،الث!رعية

باللطانرؤاهوانفاذنفسهتدعيمفيلانتصارهوذلك،إضافيةسطوةلهأصبحتفقد،الغريي

فاصبحت،العلصانيةمبدأعلىالحديثةالدولةلأتمنذالإسلاميةالبلادفيقامالذيالسياسي

القانونبتطبيقالعقليوجبهماوتنفذ،الشرعيوجبهماالعافةالحياةسياسةفيتعطلالدولةهذه

الشرعيالفكرإصلاحمنيقتضيهوماالأفعالنقديرفيتيصيةابنرأيإزنفأصبح،الوضعي

مذهبيةبسطوةالعلمانيةفيالمتمثلالعائقهذايواجه،الاجتهادنحوالإسلاميالعقلليندفع

.المطلوبمداهليأخذانطلاقتهإعاقةفيالأساسيةالأسبابمنكانماوهو،مماسياسيةوسطوة

.والكابالقرآن:كابهثلأراجععصنورعمد:الوجهةهذ.إلىيخسكأت(؟)

الحقيتة.،اللطةانعن:كابهئلأراجعقلدابوحامدنمر:الوجهةمذ.الىيسنمن(2)
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الثالث:الفصل

والتطبيقالنظرية:تيميةابنالإسلامشيخعندالبحثمنهج

الصالح"أحمدبنمحمد

مةمقلى

فيسننناولفإتا،الجليلالإمامهذاشخصيةجوانببعضعلىالفوءإلقاءفيفاإسهامأ

ابنالإسلامشيخعندابحث"منهجوهوالعلميةحياتهمنهامآجانبأالمتواضعالبحثهذا

والتطبيق.النظرلة-تيمية

فصلين:فيويأتي

.()النظريةتييةابنعدابحثمنهجأسس:الأولالفصل-

)التطبيق(.بخهجهتيميةابنالزام:الثانيالفصل-

)النظربة(تيميةابنعندالبحثمنهجأسس:الأولالفصل

رئيسة،مباحثثلاثةعلى-الفهرحعه-تييةابنالإمامعندالبحثمنهجيعتمد

يأتي:فيمانوجزها

والسنة.الكتابعلىالاعماد-1

مجاله.فيالعقلإعمال-2

دليل.دونلرأيولالإمامالتعصبعدم-3

والسنة:الكتابعلىالاعتماد:الأولالمبحث

فيقزطا)قا:تعالىقال،وجلعزالذكتابفيحموبهقصلهوماوكلالدينأنذلك

.(38:ماعنألا)،ءئيتثهلمجنانكابى

هذهومن.ورسائلهكتبهكلفيواضحأمنهجهعناصرمنالأولالعنمرهذانجدواننا

وهي،الرسولبيهاقدونروعهالدينأصولأنصرفةإلىالوصولمعارج:رسالةالرسائل

ال!مورية.العرببةالمملكة،الإسلايةصودبنمحمدالإمامجامعة،الرعيةالملومبكليةالفقهاماذ
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!الرسولأنفيفصل:بقولهالرسالةهذهافتغوقد،(1)قمدبقلعةوهوكتبهاالتيكتبهمن

أصولأصلهوالأصلهذافإن،وعملهعلمه،وباقظاهره،وفروعهأعوله،الدينبئن

.(2)"..ألمعوعلمأبالحقأولىكانالأصلبهذااعتماماأعظمكانمنوكل،والإيمانالعلم

والإيمانالعلمأهل*وأما:والصوفيةوالفلاسفةالمتكلمينمنهجعنتكلمأنبعديقولثم

بالحق،الخلقأعلمبأنهمعلمهممعبينوهوأنهم،الحقإلايقولوالمالرسلأنعلىفتفقون

وبتنوه")3(.الحقعلموا،المصدقونالصادقونفهم

قدفهذا،والفقهوالثرعالفروعناستسميهوماالعمليات+وأما:فيقولتفصيلأالأمرويقلد

وقد،بينهإلاحرمهأوحللهأوعنهنهىأوبهالفهأمرمماشئمنفما،بيانأحسنالرسولبية

تثيائاائيهتاقيغقيلث)ؤترئتا:وقال(03)المائدةيىينكنم!لكنمأكغذ)انيؤتم:تعالىالئهقال

يخيهاختققئنم)ؤفا:تعالىوقال،(89:)النحليفضئييين(ؤئثنزىؤزختةؤفذىلهثتيئءيكل

وقال(01:)الورىأيخيث!ؤإتيهتؤكفثغتيهزئيالفةذيكئمالئهإتىقخكغةشيئءمجن

إلىالردوهو،(59:)الاءؤالرسئولي،الئهإتىقرزوةشتيئءيخيتنازغئنم)قإن:سبحانه

.!الرسولسنةإلىأوالئهكتاب

يردهماولكنه،الفقهأصولمنوالقباسالإجماعأنفيتيميةابنالإسلامشيخيخالفولا

ففسها:الرسالةفيفيقول،حالكلفيالأعلهمااللذينرسولهسنةإلىأوالفهكتابإلى

فهوالأمةإجعاعوأما،الدينأموربجميعوافيانوالشةالكابوأنذلكتحقيقها"والمقصود

فلا:يقولثم.(")آ"4إ...قحالصحيحالماسوكذلك،ضلالةعلىالأمةثحتمعلاحقنفسهفي

بعضعلىذلكيخفيقدولكن!يالرسولمنبيانوفيهاإلاعليهامجععمسألةقطيوجد

.(5)"ةصوصفكلهافوجدناهاالإجماعموارداستقرينالكن...بهفيستدلالإجماعويعلم،الناس

(؟)

(3)

())

(5)

الرحمة.باب-انورةبالمدينةالمليةالكتةانفر-القاهرةمبهةياشرافطع

.اص،م1987-!7041،الجوزيابنمبهة:الاحا.،الوعولممارج.تييةابن

.6ص،الابقالمرجع

.22-12ص،الأعولعلمالىالوصولمعارج.نجبةابن

.أ.ص"36صوانظر"38ص،الابقالمرجع
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إلىاستندافإذا،والشةاليهابإلىوالقياسالإجماعيردتيميةابنالإمامأننجدوهكذا

.عدهالفقهأصولمنفهصاوالسنةالكتاب

والإجماعبالقياسأخذثم،أساسييننل!دصمبصفتهماوالسنةبالكابأخذولقد

يراهماكلقبولعنيتحرجإذ،الحذرمنبشيءبهايأخذالتيالمرسلةوالمصاعوالاستصحاب

المقررمنلأنه؟القياسمعمنهايتفقماكليقليبل،المرسلةالمصاعفيداخلأوالحنابلةالمالكية

فيداخلةمصلحةفكل،المفاسدودفعوالدينالدنيافي4المصالجلبجاءالشريفالثرعأن

.(؟)عندهمعتبرةفهيالقياس

مجاله:فيالعقل)عمال:الثانيالمبحث

إليهم،ومنالصحابةوآراءوالشةالكتابمجعلحينوقفكيرهالعقلتيصيةابنيهمللا

بلا-يحتاجعميقأفهمأ!رسولهوسنةالئهكتابفهمأنوذلكاوآراثهبحوثهفيالأولشده

أنهمظنوافمن،تيمبةابنعدالعقلمجالهووهذا،مفكروعقلواعقلبإلى-ريب

كانولئنبعيد.ضلالفيفهمالسماءوصبهنزلماعلىالترفعلىقادروقوحدهابعقولهم

تيميةابنالإمامعلىأفاضقدالفهفإن،الملماءعندمثزكأقدرأرسولهوسنةالئهكتابفهم

فقهي!ة.أحكاممناستبطهفيمابهاامتازالإدراكمنفنونأ

إلىالمرءليصل،ةفل!تخمعوالممنالفهخلقيخماالتفكروجوبإلىحقأدعاقدالقرآنإن

وأمثالهاالجملبهذهاختتمتكثيرةآياتنجدلذلك،شيءلكلالخالقوحدهبالفهالإيمان

دليلأذلكوكان،(يتفكرونلقوم-تهدونلعلكم-تذكرونلعلكم-تعقلونالعلكم

لهذا،الحكيمالعليالخالقبالفهالإيمانإلىتصللكيتفكرأنالعقولالكريمالقرآندعوةعلى

أصحابوروى.وأمثالهالبصريسليمانأبيالمجبربنلداودالعقلكتبالإسلاميةالبيثةفيظهر

البالغالأثرلهوتجعلالمقلبفضلتثدالتي!للنبيالمنسولةالأحاديثمنكثيرأالكتبهذه

لهثيء)2(.كلفي

.23-18ص،الأعولعلمالىالومولمعارج.نبةابن(1)

صابوموفافدو.المقزلةمنفومأوعحبتركهثمالحديثرجالمنكان)راود432صجا،الاعت!ليزان.الذبي(2)

العفل(.كاب
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:فقال،العقلالئهخلقما.أول:!الرسولعنالمروىالحديثفيرأيهعنشلوحين

آخذفبك،منكعلىأكرمخلقآخلقتماوعزتي:فقالفأدبر.،أدبر:لهقالثم.فأقبل،اقبل

فيعئفمنرواهقدالمذكورباللفظالحديثهذا:قالوالعقاباثوابوبك،أعطىوبك

المعرفةأهلواتفق:فبقولالحديثهذافيرأيهيذكرثم،ونحوهالمجبربنكداودالعقلففعل

!الرسولعنالمرويةالأحاديثأنالحفاظعنينقلثم.موضوعبلضعيفأنهعلىبالحديث

الذينيزعمكماالإنسانيالعقلهوفيهابالعقلالمرادأنوبخاصة،لهاأصللاالعقلفي

الثرعية.النصوصعنبمنأىيكونالذيالعقلوهورووها)1(.

فيوكفايةباستقلالهوحكموا،للعقلانتصارأحسبوهفيصاتمارواالمعتزلةمنوالمتكلمون

مامتاولينالصفاتفنفوا،اللهحولتدورالتيالدين!يةالأمورفيالأساسيةالحقائقإلىالوصول

بأنهااعتقادهممعالنصوصمنكثيرأفاؤلوا-الفلاسفةذهبكما-النصوصمنفيهاورد

وحدهالعقلبقدرةتفاؤلهمفيأسرفواهؤلاءنأتيميةابنويرى.العقلبهيقضيمامعتعارض

وراءفيماالعقلاشعمالمنبالتحرزيادىنجدهولذلك،الإلهيةالحقانقإلىالوعولفي

تاويلدون،الصحابةعنوالمأثور،والشةالكتابمنالمنقولشواهدتزيدهعدماإلا،المعقول

.(2)العقليالافتراضإليهيلجئه

فيماخاعة،الدينيةالأمورفيوحدهالعقلعلىالاعتماديقبللاتيميةابنأننجدذلكومن

وسد،القياسمسائلفيالعقلعلىالاعمادجوازيرىأنهعلى،الإلهيةبالذاتبتصل

المرسلة.4والمصا،الحيلومغ،الذرائع

دليل:دونلرايولالامامالتعصبعدم:الثالثالمبحث

وهو،!حالرسولوسنةالكريمالقرآنامامه،المجهدانطلاقتييةابنالإسلامشبخانطلق

وآثاروالسنةالكتابدائرةفيالتفكيرحرفهو،عندهخطرهبانتدداممارأيعلىيصرلا

.6،92،هصاتردار-ابذكرلم:الفامز،واببخةوالفراطةلهفلاضةعليالردلالمرتارنجة(،)

ومهرجانالإصلاصالففهاجوعفيالمفسةالبحوتمج!وعةفن-،تيميةامنتوعطهالمقل.إبرايممحمد،ركروري(2)

.!؟038فوال12-؟6منالمدةنيبمنقانمفد،تيةاينالإمام
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عنخرجتماكئيرأاليآراوهوكانتللغبر،التقلبدرنبةعقهمنخلعففد،4المماالسلف

دمق.بفلعةسجبنوهوربهلقىحتىوسجنهمحتهفيسببأالأئمةبعضاقوال

مائلفيبدخولهه!فنعلىاعداء.*واعان:تالورديابنتالهماالحقمنكانفاومن

ومسالة،الطلاقبيمينالحنثفيالكفارةكمسالة،علومهمولازمنناأبناءعقولتحتملهالاكبار

يفع+.لاالحيضفيالطلاقأنومسألة،واحدةالايقعلاواحدبلفظبالثلاثالطلاقأن

ابنمنهأخذالذيالصافيالمعينالىبالرجوعنفسهأخذأنهإلاالنثاةحنبليكانوانوهو

وقد،الصالحعالسلفوآثاروالشةالكابهوالمعبنوهذا،الاخرلنالأئمةمنويخرهحنبل

ويظهر،كثبرةمسائلفي-حنبلبنأحمدالإمامومنهم-مخالفنهمالىالدراسةهذهأدت

منبهبنعاملونفيماويرنضيانهابريانهاالتيالثروطفيالمتعاتدينحريةمنا(أمورفيذلكلنا

غيرها.فيأمالزواجعقودفيأمالمعاوضاتعقودفيسواء،عقود

لايستثني،ورسولهالفهحكممعيتعارضلادامما،اتعاقدانبهبرضىشرطكلمجيزانه

اؤفواةاقئواائذينايقا)يا:نعالىبقولهلهذامشدلأالزواجعقدفيحتىشيئأالأصلهذامن

وأحلالأحرمشرطأالاشروطهمعلى"المسلمون!الرسولوبقول،(\:ةدئاملا)،دوفغثاب

يبطلأوبحرمولا،والصحةالجوازوالشروطالعقودفيالأصل"ان:يقولثمحرامأ*)1(أحل

.*صندابطالهنحريمهعلىدلماإلامنها

،القولهذاعلىأكثرهايجريالمنصوعةعنهاللهرضيأحمدمذهب"وأصول:ويفول

تصحيحأاكرالأربعةالفقهاءفيفليس،لثروطتمحيحأكرأحمدلكن،فهقريبومالك

.(2)منهللشروط

)النطبيق(بمنهجهتيميةاينالنزام:الثانيالفصل

وأئفكتبماجميعفيبمنهجهالتزمندعنهاللهرضينيمبةابنالإمامبأننفررأننشطيع

ببنموجودبعفهمها،الصفحاتمنآلافعدةبستوعبضخمرصيدوهو،ورسائلكبمن

.63،ص،3ج(2135)رنمحمب!يالزطخن،والرصدي،الأفبةكاب،لحاودايوخنواود.الوانظر(9)

يعدما.رما932(632ص3ج،القاريعمى.نجبةاين(2)
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العلومأهمتتبعمنذلكلناويتضح،المسلمينعلماءآثارمنفقدمامعضاعوبعضها،أيدينا

وفيما،وغيرهاوأصولهوالفقهوالحديثوالتفسيرواتصوفالعقيدةوهيالثيخيخهاكتالتي

لبعضها:نماذجيلي

.الكلاموعلمالتوحيد:الأولالمبحث

العالم،وحدوثالفهوجودمثلالصحيحةالعقيدةعناصركلتيميةابنالإمامأثبت

إلىوالقدرالقضاءمنبهالإيمانمجبوما،برلهالبدوصلة،لهالكمالصفاتإثباتووجوب

مع،والشةالكريمبالقرآنإلالهايستدلولايبينهالاالتيالعقيدةأمورمنذلكغير

.4الصاالسلفأقوالمنبالصحيحالاستئناس

ينتقدهمولهذا،الفلسفيةالعناصرمنرجالهأدخلهماكلالعلمهذاعنيبعدبذلكوهو

العليالئهبهيأذنلمماالدينأصولفيأدخلوالأنهم؟والفلاسفةالمناطقةيتقدكما،بثدة

وسنةالفهكتاببهجاءعماينحرفونجعلتهموضلالات!ثبهاتفيالناسوأوقعوا،الحيهم

.!رسوله

هيالأصول)وهذه(1)الحقالدينأعولبين!الرسولأنيؤكدتييةابنالإمامإن

الأدلةإلىوهداهمالاسودذ،تنزيلأحنكتابهبهالئهأنزلالذي(الكلامعلمموضوع

صلىرسولهوصدق،ووحدانيته!الهيتهربوليةإثباتيعلمونبهاالتياليقينيةوالبراهينالنقلية

إليها.الحاجةعندالعقليةبالأدلةلهذابيانهوكان،صرفتهإلىيحتاجمماذلكوغيروسلمعليه

المبيةوالأرلةوالبراهينالآياتإلىوهدياهمالخلقدلأوالشةالكتاب"بل:هذابعديقولثم

والمعتزلةالجهميةمنالكلامعلمرجاليرلد-الغالطينهولاءلكن،الدينلأصول

اليقييةوالبراهينالعقليةالدلائلمنالقرآنفيعئاأعرضواالذين-ويخرهموالأشعرية

الدليل،وجنس،النظرجنس!فييختلفونأحزابا-الدينأصولفيصنفواإذاصاروا-

.(2)*بالباطلالحقفيهاختلطبكلامالملموجنس

.4ص،الأسولعلمالىالوعولمعارج.نجمبةابن(1)

.8ء"،الابقالمرجع(2)
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الديخية،العقيدةمنبهالإيمانيجبمايشرحالواسطية"العقيدةالقيمةرساتهفينراهولهذا

سواء،!رسولهوسنةالفهكتابإلىإلايقولهفيمايلجأولا،بإجمالأدلتهاوعنعهاويتكلم

الفهبقضاءالإيمانأو،وأحوالهالآخرواليومبكتهالإيمانأو،وعفاتهبالفهالإيمانهذافي

الأولياء.وكرامة!الرسولبشفاعةالإيمانأو،وقدره

منلئهالكمالصفاتبثبوتالاستدلالكيفيةالتفصيلمنبشيءن!بيأخرىرسالةوفي

هذهفيفعلكما،يرلدماعلىدلالتهايحهةويعقبهاالصفةعلىالدالةالآياتيسوقفهو.القرآن

:(؟)المالسبيلعلىالآية

سبحانهالئهفبين.(17:)النحل،تذكرونافلايخئقلاكتنتخفق)أفغن:تعالىقال

بهذاهذاعدلمنوأن،يخلقلاالذيمنأفضليخلقالذيوأن،كمالصفةالخلقأنوتعالى

مبينأ.ضلالأضلفقد

لئهالكمالصفاتثبوتعلىالكثبرةالأدلةالقرآنمنالإسلامشيخيستخرجوهكذا

هذهفيوالفلاسفةاقكلمونسلكهعمامتعدا،النقصصفاتكلعنتنزههوعلى،تعالى

النقد.أشدلهموناتدا،العقيدة

،العقولشغلتماكثيراالتيالمسألةتلكعلىالإجابةفيتيميةابنالكبيرالثيخويفيض

والآثاروالحديثالقرآنمنالصفةهذهلإثباتويستدل،خلقهعلىالفهعلومسألةوهي

*وجوب:نصهماذلكفييقولوهو.-عنهمالئهرضي-الصحابةعنالمرويةالصحيحة

المتعجةوالةنالقرمإنيقالأن%حدها:(2)وجوهمنتبينونحوهتعالىلفهالعلوإثبات

علىلفهالعلوإثباتمنفيهبمامملوءالثلاثةالقرونوسائربل،والتابعينالسابقينوكلامالمتواترة

.العباراتمنوأصناف،الصفاتمنووجوه،الدلالاتمنبأنواععرشه

.كثيرة!واضعفكا.الكمالعفاتمنلذيبيخصاالإجمال.نضيرسالةنجظر(؟)

.419!"،؟ج،والملأللالرصلأولمجموعة.شيةابن(2)
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الاسنواءذكروند،العرشعلىاستوىثمأيامستةفيوالأرضالسواتخلقأنهبخبرتارة

إتيه،الفةزفغة)تلاليهومحعورهاالأثيا.بعروجيخبرونارة،(1)مواضعسبعةفيالعرشعلى

انبهتابئ؟ت!نافئم)ؤائذين:تعالىكقوله،عندهمنأومنهبنزولهايخبروتارة،(581:)النساء

يائخق،زئلثبناننذكلزوختزنةو)فل،(411:)الأنعاميائخق،زئلثيننترذ؟لةتغقضون

له!زئأنال!ثتاءفيفن(يئئئم!نم:تعالىكقولهالسماءفيبأنهبخبروتارة...،(201:)الخل

فيمنأمينوأناتأمنوني+ألا:!النبيقالوكذلك،(17:كلملا)،ائعاخغفيكئم

.(3)"ةنمومفإئهاأعقها:قالالسماء.في:قالت؟الئه*أبن:للجارلةوقال(2)*إ؟السماء

!إنه:قال،خلفهعلىتعالىعلوهعلىالدالةالأمثلةمنكثبرأتبميةابنالشخأوردأنوبعد

وا،خلقهعلىالفهعلومنالضوصهذهعل!تضافرتماهوالحقيكونانمنالأمريخلولا

يبينلمالقرآنانالمعلوممنفإنذلكنفيهوالحقكانفإن،ذلكنفيهوالحقيكونأن

واحدعنينفلولم،المسلمينوأئعةوالتابعينالمحابةمنأحدولا!الرسوليبينهولم،ذلك

وأيحمىأنمنفاكثرهولاءعنالإثباتمننفلماوأما،بهأنجراوذلكنفىأنههولاءمن

.(")+انقكماالنيفيئأحدعنبخرجلاالحقلأنالعلوصفةاثباتهوالحقبكونو)ذنيحصر.

السماءفييكونوكيف،العريشعلىتعالىالئهاستواءكيفبةأوحقيفةما:يسالأنوليرنا

فهلنقدير؟أفلفيالثبيهأوباتجسيميشعرماوذلك،عدهمنوننزلالأشياءإليهوترج

نأالىالذهنليصرف،اتاويلأنحا.مننحوأيعلىوالأحاديثالآياتهذهتأويلمجوز

.؟ثلأالمكانةفيالفهعلوهوبالعلوالمقصود

(1)

(2)

(3)

(4)

وصرة،ه،ية،طهوصورة21آبة،الرعدوصرة،3آية،بونىومورة.5،،بة،الأعرادصورةميالبعةالمواضع

.امبة،الحدبدوصرة،4آبةالجدةلماوصرة،95!بة،النرنان

والامام،(19،)رفمحدبثالزكاةكابفى،صلمععيح.وملم.702ص،هج!البخاريسعيح.البخاريانظر

.4ص،3خالمداحمد.

الوصننراور.وأسو،(+)رفمحدثالماجدكابفيسلم.ععبح.وملم،929عر،2ج،المداحمد.الاطمانظر

.(671)رفمحديثالملاةكابفي،ولود

.؟9هص،9ج،الر!لمحموعه.نجبةاين
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نأالعقلاءباتفاق"معلومفإنهبهالقوليمكنلاالمجازيالتاويلهذاأننيميةابنيذكرهنا

كانفإذا،المجازيالمعنىإرادةعلىيدلمابخطابهيفرنأنبدفلابمجازتكلمإذاالمبينالمخاطب

مفهومهخلافبالكلامالمرارأنيعلمإليهمنزلماللناسبثنالذيالمبينالمبلغالرسول

سيماولا،يردلمالذيالمعنىفهمعنالقلوببصرفمابخطابهيقرنأنعليهكان،ومقضاه

.(؟)*هفلافياعقادهمجوزلاباطلأكان)ذا

الصحابةوأقوالالنبويةالأحاديثأوالقرآنيةالآياتفيليصبأنهيفولأنتيمبةابنويريد

التأويل.هذاعلىتدل)شارةأيةوالتابعين

غيرمنفيهشبهةلاكاملأإبمانأوالحديثالقرآنفيجاءبماالإيمانالمسلمينعلىفالواجب

ؤفؤلهثتيةكيثل!)تي!ن:تعالىبفولهالإيمانمع،نمثيلولاتكييفولاتعطيلولامخرلف

مالك:الإمامبقولهذاوفيالصالحع.السلفعقبدةوهذه.(11:)الورىانتميهر(الصئيغ

الشيخأنمعناهوهذا،بدعةعنهوالسزال،واجببهوالإيمانمجهولوالكيفمعلوم"الاستواء

.4الصاالسلففهجالتزمقدتيميةابن

العنصبر::الثانيالمبحث

:بآثارهالمهتمينومننيميةابنمعاصريمنوهو-رشيقبنالفهعبدأبوالثيخيقول

عمرهآخرفيحب!ولما.ومخوهللتذكرةكتبته:بعضهافيويقوليفسرهاوآياتسورآ*رأبت

هومافيهالقرآن"إن:يقولفكتب،السور*علىمرتبأتفسبرأالقرآنلجميعيكتبأنإليهكتبت

علىتفسبرهاأشكلالآياتبعضولكن،كتابيخرفيالمفسرونبئةقدماوفبه،بنفهبئن

كتبوريما(تفسبرهالهيتئينولاكتبعدةعليهاالإنانيطالعنرمما،العلماءمنجماعة

أهملأنهبالدليلالآياتتلكتفسيرفقصدت،بنظيرهغيرهاويفسرتفسيراآيةفيالواحدالمصنف

معانيمنالمرةهذهعليالفهفتح"قد:قالثمنظائرها!معانييتبينآيةمعنىتبينو)ذا،غيرهمن

أوقاتيأكثرتضييععلىوندمت،يتمنونهاالعلماءمنكثبركانباشاءالعلمأصولومنالقرآن

زلك*.نحوأوالقرآنمعانيغيرفي

.196!"،الر!لمحموعةنببة.اين(1)
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ك!بهأخرجوالماالحكامعندفيشيءوبقى،الحبسهذافيكتهممايسيرأشيئأإليناوأرسل

منعليهووقفرآهمارئيقابنيذكرفم.(1)"الوقتهذاإلىعندهموهيوتوفي،عدهمن

الثيخ)3(.تفسير

بل،جميعهالقرآنلتفشريتصذلمتيميةابنأنرشيقابنكتبهالذيالنصهذامنونفهم

فيوضعهاالتيرسالتهمناتفشرفيمنهجهلتبينوافنا.وآياتسوربعضمنهفسرهماإن

الرسولوأن،الكرلمالقرآنبمعانيوالتابعينالصحابةعنايةبملغفيهايذكرإذالعسير،أصول

)ؤائزئتا:تعالىالئهوقال(ونمطألفاظهبلغهمكعاالكريمالقرآنمعانيلهمبثنقدالأمين

.(44:لحنلا)(منهيتإئرذقايلئاسلئبئنالذكرإتيلث

فهاوكل،أصولعلىيقوموتفسيرهالقرآنفهمفيتيميةابناليئمهجأنلناويتبثين

:(3)يهالأصولوهذه،يليهامماوأقوىأحسنالتفسيرفيمرتبةعندهتكون

(1)

(2)

(3)

(1)

مكانفياجعلمافإن،مرتبةوأعلاهاالتفسيرطرقأحسنوهي،بالقرآنالقرآنتفسير

آخر.موضعفيئتطقدمكانفياوجزوما،آخرمكانفيفسرقد

سنةوهي،لتفسيرهالثانيةبالمرتبةفعلينافيهالقرآنآياتلبعضتفسيرأنجدأنأعيانافإن

الذكرإتيلث)ؤائرئا:تعالىالئهيقولهذاوفي،لهوموضحةللقرآنمبينةفإنها!الرسول

*ألا:!الرسولقالولهذا،(44:)النحل،يتفكرونؤتغففنمإتيهنمئرذقايفاسئتئن

الشة.يعني(1)*هعموثلهالقرآنأوقيتإني

تفسيرههيالالثةالمرتةكانت،السنةفيولاالقرآنفيلانريدهماتفسيرنجدلمفإن

لما،بهااختصواالتيوالأحوالالقرائنمنشاهدوهلماأدرىبذلكفإنهم،الصحابةبأقوال

الخلفاءالأريعةكالأئمةعلماؤهمسيماولا،الصحيحوالعلمالتامالفهممنلهم

جرلرابنرواهفيما-يقولالذيمسعودبنالفهعبدومنههمالمهديينوالأئمة،الراشدين

27"28ص"ةل!دلاال!قودهـ(74ا)تالادي.عدابن

.27،28ص،الابقالمرجع

بعدها.وما2اص،الابقالمرجع

.؟31عى،4ج،المدأحسد.الامامانظر
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أعلموأناإلاالفهكتابمنآيةنزلتماغيرهإلهلاالذي"والفه:(1)-تفسيرهفيالطري

لأتيته*.المطاياتنالهفيالفهبكتابأعلمأحدمكانأعلمولو،نزلتوأيننزلتيخعا

بأتوالتفشرهمرتبةتجيءالصحابةبأتوالأوبالشةأوبالقرآنالقرآنتفسيرمرتبةوبعد-4

مجاهدمثل"اللهكابمنتفسيرهنرلدفيصاقولأالصحابةمنلأحدنجدلم"إنالتابعين

منوغيرهمالبصريوالحصنرباحابنوعطاءعباسابنموليوعكرمةجبيربنوسعيد

.(2)عنهمالئهرضيالصحابةمنعلمهماشقواوالذينومعانيهالفهبكتابالعلمرجال

اتفقواإذاإلاخالفهممنعلىحجةالتابعينآراءأنيرىلاتييةابنالإسلامشيخأنعلى

.(3)دحاوفولأورأىعلى

لافهو،بهااشغلاليالدييةالملومسائرفيشأنههوكماالتفسير،فيتمامأسلفياإذنفهو

"فاما:يقولنجدهلذلك،مأثورقولأوحديثيسندهلاالذيبالرأيالفهكابتفسبريرى

(").إليهذهبماتقلدكثيرةوأثارأحاديثويورر"فحرامالرأيبمجردالقرآنتفسير

الذيالرأيوهو،المجردبالرأيالتفسيرمغفيالصالحالسلفآراءمنكثيرأتيميةابنوساق

فكانعقلهأعملولكنهماثور،قولأوحديثأوترآنمنإشارةبعيدمنأوقريبمنيسندهلا

.(5)قبلهماثورةكلهاتكنلموإنعلمعنبهاقالآراءالفهكلامفهمفيله

صادقةشديدةحملةيحملفإنهالتفسير،فيتيميةابنالإسلامشيخمنهجهوهذاكانولما

وعلى،المبتدعةالفرقأهلمنإليهمومن،والفلاسفة،الرافضةوالشيعة،المعتزلةتفاسيرعلى

الذيللزمخشريالكشافتفسيرإلىأشارالتمثيلبابفمن.اللهكتابتفسيرفيالمموجةطرقهم

الرافضة.الثيعةلتفسيرقليلةغيرأمثلةذكرثم،المعتزلةرأييمثل

(2)

(3)

(5)

.80ص1جبالقاهرالمعارتدار،بولاقطمن،،8ص،؟جيراجعالبر،،الطري

.05-47عىبالقامرةالمعارتدار08/؟وبولاقطمن1،18ىاجع،الابقالمرجع

هـ.13؟،/بولاقط،بمدمافما16،6البخاريسجحمننالقر2تغير

.05ص،الابقالمرجع

.1)8ص،م2691فة،النفافةوزارة،\ط،تيميةابن.بوسفمحمد،موص
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ماالىوتفسبرهموالنابعينالصحابةمذهبعنعدلمنالجملة*وفي:ذلكبعديقولثم

أخطافقدتفيرهمبخلافالقرآنوفرقولهمخالفمنتجدعأبل،مخطأكانذلكيخالف

.*الصواب

الكلميحزفواأنأهلهادعتالتيالباطلةالبدعالتفسيرفيالاختلافأسبابمنأنويذكر

ناويلهغبرعلىوياؤلوه،بهأريدمابغيرله!الرسولوكلامالفهكلامويفسروا،مواضمهعن

الفقه:أصول:الثالثالمبحث

أصولفكانت،مجتهدأكانأنهمنالرغمعلىبذاتهقاثممذهبتييةابنل!ماميكنلم

رضيحنبلبنأحمدالإماممذهبأصولجملقافيهيالفقهياستنباطهمصدرهيالتيالفقه

الأخذمع،المرسلة4المصاثموالاستصحابوالقياسوالإجماعوالشةالكتابوهيعنهالله

الذرانع.بد

بكلنيةابنالاسلامشيخيريدهمالنتبينالأصولهذهعنالإيجازمنبشيءوسنتكلم

الإمامهذاالتزمولفد.(؟)الهائلةالفقهيةثروتهمنهاستفىالذيالضخمالمعينولنرت،منها

ذلك،الكرلمالقرآنمنمشوصمنهجأوأتام،الحيةالتجربةعلىقائمأللفكرطرلقأالجليل

جلالباريقولعلىمنهجهتقرلرفياشندولقد،العدلبهويقامالأموربهتوزنالذيالكشاب

.(17:)الشورىؤانييزان،يانخقائيهتاقيأتزذائذي)الفة:وعلا

:الكلاب:أولأ

وتشريعانهعقيدته(للاسلامالأولالأعلأنهفيالمسلمينمنأحديحتففلمالئهكتابأما

حميد.حكيممنننزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاالذيوهو،وآدابهوأخلاقه

النة::فافيأ

الناحيةهذهفيأنهاالثبئويذكراأيضأبالإجماعالفرآنمعالثانيالأصلفهيالشةأما

:أنواعثلاثة

.؟9عى،رالكراماتتاز!ملالكاعمه.نجبةاين(؟)
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الدعوةمثل،الكريمالقرآنفيجاءلماومؤكدةمؤيدةجاءتالتيالسنة:الأولالنوع-

الأموالأكلوتحرلم،والحجوالصوموالزكاةالصلاةوجوبوتأكيد،العقيدةلتصحيح

بالباطل.

وأ،مبهمأجاءلمامبينأأو،الكردمالقرآنفيمجملأجاءلماففصلأجاءما:الثانيالنوع-

مطلقأ.جاءلمامقيدأأو،عامأجاءلمامخصصأ

وصلاة،الفطرزكاةمثل،الكردمالقرآنعنهسكتلحكممثتآجاءما:الثالثالنوع-

الطيرمنمخلبذىأوالسباعمننابذىكلوتحريموالجناثز،العيدين

سلكه.الذييميةابنمنهجتعزز!الرسولوأحاريثالكريمالقرآنآياتمنكثيراوإن

يمتكنم،الآفيرؤأوييالزسنوذؤألهيغواالفةألهيغواةامواانزين%لقا)يا:يقولتعالىفالفه

بستهبالعملتكونالرسولطاعةأنكما،بكتابهالعملالفهطاعةومن(59:ءا!لا)

متكثاأحدكمألفينلاالسنةمنصحبماالعملنركمنمحذرايقول!حوالرسول،الصحيحة

.(؟)+اتبعاهالكتابفيوجدناما:فيقولبهأمرتمماالأمرياتيهأريكتهعلى

التيالأحكامهذهمنوكثيرأ،النبودةالشةمنمأخوذالشرعيةالأحكاممنكثيراأنلاسيما

)خزقمث:تعالىفولهالقبيلهذاومن،وعمومهالقرآنلظاهرتخصيصالواقعفيهيبالسنةثبتت

ولكنودممبتةكلتحرلمفيعامةوظاهرهابنمهافهي،الآية(3:ةدئاملا)!مئذلاؤائخستةغتيكئم

(2)*والطحالالكبد:ودمان،والجرادالسمك:يمانلا"أحلت:لهحديثفيقال!الرسول

.العموملذلكمخصمأالحديثهذافكان

:الإجماع:ثالثأ

بلاوالنةالكتابمرتبةبعدمجيءولكنه،التشرشيةالأحكامطرقمنطريقوالإجماع

علبهكانماهوجميعأيعلمونهوالذيالمسلمينعامةاتفاقعليهالذيوالإجماع.ريب

عنرساتهفيتيميةابنيقولولذلكغالبا.متعذربهفالعلمغيرهمعليهكانماوأما،الصحابة

النصنن.ماجهرابن،(6632)رفىحدبت،يالزطنن.والزتى،(061،)رقمحدبت،داورأدوضنداود.ابوانن!ر(1)

.(؟3)رفمحدبت.ماجه

.97ص،2ج.المد.د!حاالإماما!نلر(2)
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بعدالحادثةالإجماعاتمنيذكرفيماالعلمأهلاختلفولهذا:والكراماتالمعجزات

الذيوالإجماع،الصحابةقوليأحدعلىالتابعينكإجماعمنهاص!ائلفيواختلف،الصحابة

زلك.وغبرالسكوتيوالإجماع.بعضهمخالفهمحتىأهلهعصرينقرضلم

منحكمعلىالمسلمينعلماءيجتمعأنهوالإجماعمعنىأنفتاويهبعضفييذكركما

علىتجتىلاالأمةفإن،إجماعهمعنيخرجأنلأحديكنلمذلكثبتوإذا،الأحكام

ضلالة.

منسندمن-الفقهأعولمنوأعلاحجةيعدالذيللاجماع-لابدهذاوبعد

عليهمنصوصايكونالفقهيةالأحكاممنالمسلمونعليهأجمعماكللأنوذلك.النصوص

فيستدلالناسبعضعلىالصيخفيقدولكن،لهحديثفيبيةوقد!خالرسولمن

.(؟)صنوفيهاإلاعليهاالإجماعيتفقمسألةتوجدلاأنهمععلمهالذيبالإجماع

فيأوالصحابةفيهاتكلموقدإلامسألةمنماأنهعنهاللهرضيأحمدالإمامقالوقد

ثم،الةفيبماثمااللهكتابفيكانبمايقيعنهما-الفهرضي-عباسابنوكاننظيرها.

.(2)وعمربكرأبي:بعديمنباللذين"اقتدوا:!رلقولهبكرأبيبشة

الصحابةأشهرمنوهم،عنهمالئهرضيعباسوابنمسعودابنعمروعنثابتةوالآثار

تنسخلاالسنةأنبتأكيدالرسالةهذهويختتم.(3)الصوابعينهووهذا،والقضاءبالفتيا

سنة.ولاكابأيعارضلاالصحيحالإجماعوأن،إجماعينخهالاالسنةوأن،الكتاب

:القياس.رابعأ

ورسوله(الفهشرلعةبهجاءتماوهو،الصحيحالقياسهوتيميةابنعندالمعتبرالقياس

بطريقيكونإنماوذلك(المختلفينبينوفرقتالحكمفيالمتماثلينبينجمعتقدالشرلعةوهذه

فيها.المختلفيندونالعلةفيالمماثلينفيالقياس

.38،39عرالوعولمعارج.تيميةوابن،232،؟44،؟29ص،4ج،الأحكاماصولفيالإحكام.حزمابن(1)

.(3662)رفمحدبت،الزمذكه!فن.والرمذي،382!ص،هج،المد.أحمدلأماماانظر(2)

.44-43ص،الومولمعارتخ!.نجبةابن(3)
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الشريعةومقاصدالناسبمصاعوربطه،بهالأفقووسعبالقياستيميةابنالإمامعنيولقد

عقوداوناقش،هذاكلفيهااشعرضخاعةرسالةفيهاوضعلذلك،محكماربطاونصوصها

والمضاريةوالمزارعةالإجارةعقودمثل،صميمهمنأنهامعالعاسعنخارجةأنهاالفقهاءظن

نصوصمعانيمناستخرجهاومبادئقواعدبمقتضى-الإمامهذافأثبت،وغيرهاوالمساقاة

.بالقياستصحعقودأنها-الشرلعة

لأن؟!رسولهالفهبهبعثالذيالإلهيالعدلمنالصحيحالقياسأنتيميةابنويقرر

الظلمأنوكما،الناسبينالحكمفيظلمأحدهمافيمعارضغيرمنالمتماثلينبينالتفرلق

المفترقين.بيناتسويةأيضاالظلمفمن؟اقماثلينبينالتسولةعدمفيثابت

يخالفماالشرلعةفيوليس.العلةفيالتماثلفيهتحققلاالذيفهوالفاسدالقياسأما

.فسادهيعلملاالناسبعفركانوان،الفاسدالقياسيخالفمافيهالكن،الصحيحالقياس

الناسوأخلاقوالعقيدةالأحكامإفساديحاولونالذينأنتيميةابنالإسلامشيخويقرر

كقياسالفاسدالقياسيبطلدائمأ*الرع:زلكفيويقول،الفاسدةالأقيسةدائصأيشعملون

ماأتأكلون:وقالواالمذكىعلىالميتقاسواالرباكاوالذينيمثلائبغ)إئقا:قالواالذينالمشركين

.(؟)*آرميبعملتتلكونه،الأعلفيالعلةفجعلوا؟الئهقتلماتاكلونولاقتلتم

،أصابفقدالفاسدةالأقيسةبخلافتأتيالشرلعةإنقالمن:تيميةابنالإمامويقول

رسوله.بهاوتعالىسبحانهالئهبعثالتيوالحكمةالعدلعلىواشمالهاالثرلعةكمالمنوهذا

الأمور(منأمرفيباشتراكهماالشيئينبينسؤىبل،الفاسدةالأفيسةهذهمثليخالفلمومن

وبينالعالمينرببينفيسوي،الوجودمسمىفيلاشراكهصاموجودينكلبينيسؤيأنلزمه

.(2)الفاسدةالأقيةأعظممنهذافإنايعدلونبربهمهمالذينمنفيكون(المخلوقينبعض

أساسيبن:أمردنإلىهاونشير

.12هص،2ج،الفياسفيرطته.نببةابن(1)

.2.5-145ص،2ج،القارىمجموع،12هص،2ج،القاسفيرصاته.نجبةايت(2)
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،النصوصعلىتعتمدكلهاالإسلاميةالشرلعةأنيثبتأنأرادنيميةابنالإمامأن:أولهما-

قيسوما،النصوصبهجاءتمافالشرلعةزلكوعلىالض.علىبالحملأوبالنصإما

المصلحةمعالإتفاقتماميتفقالإسلاميةالريعةبهجاءتماكلوأن،النصوصهذهعلى

الصحيحة.الفقهيةالأقيسةومع

الحنفيةينظرهاالتيالمقدةالنظرة-عللاتعدالتي-الأوصاتإلىيخظرلاأنه:ثانيهما-

عليها،المثتملةالمصلحةتعدالتيالماسبةالأوصافيقبربل،عامةالقياسيونوالفقهاء

لاالحنفيةكانوان.علبهالحقيقيالباعثلأنها؟القاسفيالعلةهيالحكمأوجبتوالني

بالوصفإلايعللونولاوصفكلفيالمناسبةيعتبرون!انماالمناسبةالأوصافيهدرون

موافقةوهوواحدأمرنحققإذاللقاسموافقأيكونالحكم+إن:يقوليميةفابن،المناسب

ماكلوان،المضارودفعالمافعجلبإلىجملقافيترجعالتيالعامةالثرعةللمقاصد

والعدالةالمصلحةبهاتتحققوالخاصةالعامةالنموصبهاجاءتأحكاممنالشريعةفيجاء

.(1)جميعأوالجزئياتالكلياتفي

بقياسأمبنصأكانتسواءوتفصيلأ-جملة-كلهاأحكامهافيالرلعةأنيقررفهو

ودفعالمنافعجلبوهيالشرعيةالمقاصدمخقيقعلىتقومالتيالسليمةالأقيسةمعجميعهاقتفق

المضار.

:الاستصحاب:خامدأ

منكثيروعدتيميةابنالإمامعدحجةوهوالسابقةالأصولبعدالأصلهذايجيء

قعرلفه:فييقولإز،الفقهيةالأحكامإلىللوصولأصلأواتجرهبهأخذلأنههاولثبته،الفقهاء

ولهحالعلىكانإذاالأمرأنأيبالثرع.وانتفاؤهفبوتهيعلملمفيماالأصلعلىالبقاءهو

يثبتلمفما،الحالهذهتغيريثبتأنإلىيشمرالحكمزلكفإن،الارعمنخاصحكم

ومعهاوجودهايفرضالثانيةفالحال.الحالاستصحابمجكمباقفهوبقاؤهولاالحكمانتفاء

موته،ولاحيلألهتعلملاالذيالمفقودكحال.الحكمفيتيررليلتغييرهاعلىيقومخىحكمها

عدمفي!حجةالاستصحابإنأيضأويقول."موتهعلىالدليليقومحتىحيأيفرضفإنه

.245-،،؟ص،2ج،التاوىعموع،42هص.2ج،الفباسلىرصانه.نببةابن(1)
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عدمفيحجةالاشصحابأنهذاومعنى.خلاففيه؟العدماعقادفيحجةهووهل،الاعتقاد

بالتيرالاعتقادفإنالدليلهذاانعدمفإن،دليلإلىيحتاجالتغيرلأن؟الحالتنيرالمكلفاعقاد

.(1)قائمغير

بحكم.موتهالقفعاءيرجحولم،تعلملمحالهدامتمامالهعنملكيتهتذبلافالمفقود

تثبتوأيضأ،بموتهحكمهالقضاءيصدرحتىالخاصةباملاكهالاحتفاظفيجبذلكوعلى

بالحالاشصحابألهتثبتالحياةإذ،والوصاياالهاتثلحيأكانلويصتحقهاالتيالحقوقله

الأصل.هيإذ

المرم!لة:الممعاع:عصادمصأ

الشرعية،الأحكامإثباتطرقمنالسادسالطرلقهيتيميةابنالإمامعندالمرسلةالمصالح

الطريقوهذه،نجمهماالرعفيوي!راجحةمنفعةيجلبالفعلهذاأنالمجتهديرىأنوهي

وبعضهم،الرأييسميهامنومنهم،المرسلة4المصايسمونهافالفقهاء،مشهورخلاففيها

الاسنحسان)2(.إليهابفرب

وسميت،نظبرهعلىللشيءقياسغيرمناتداءبالعلةالحكمإثبات:بالمصلحةالمرادولعل

لهممنفعةمجلبللناسمصلحةثحقيقالعلةعلىالحكمنجاءعلىيترتبلأنه،المرسلةبالمماع

الإلغاء.أوبالإعتارلهاالشارعاعتبارعنمطلقةلأنهامرسلةوسميت،عنهممفسدةدفعأو

علماءأنمنالرغمعلىالمرسلة4*المصااعتبارفيالمترددموقفتيميةابنالإمامويقف

المالكيةيراهماكلقبولعنيتحرجتيميةابنالإسلامفثيخ.الأصولضمنيعدونهاالحنابلة

الشرعأنالمقررمنلأنه؟القياسإلىمنهاالمعتبريردفهو،المرسلةالمصالحفيداخلأوالحنابلة

أقيشه.فيداخلةمصلحةفكل،المضارودفعوالدينالدنيافي4المصالجلبجاءالشريف

لأنه؟الأصولفيالحنابلةوعلماءتيميةابنالإسلامشيخبينخلافئمةيكونلاذلكوعلى

الإسلاميالثرعمنشاهدخمألهاحقيقيةمملحةكلأنويرى،مواضعهافي4المصايقرر

.22عى،والكراماتالممجزاترطلة.نببةابن(1)

بعدما.وما22ص،الابقالمرجع(2)
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الدقيقوالتحريبالاستنباطإلايعرفلابعيدأكانأم،نداءأولعندقرلبأالشاهدأكانسواء

يركدالنظرفيالاختلاتمنالقدروهذا،أصولهمفيالجابلةعلماءمعملاقفهو.العميق

فياخلافلأنه؟سبقوهلمنمطلقةتبعيةتابعأيكنلموأنه،الأصولاشخراجفياشقلاله

بإدخالهاالاسمهذابغيرسماهاوانالمرسلة4بالممايعملفهوالفعليالواقعأما،فقطالتسمية

.القياسفي

المرسلةالمصالحعيخصالناسبعض"لكن:يخفولالمصاعمجاليضيقونمنالإمامويتقد

المافعجلبفيالمصالحبلكذلكوليس،والأديانوالعقولوالأعراضوالأموالالنفوسبحفظ

اضطرابالدينفيحصلجهتهمنفإنه،بهالاهتمامينبغيعظيمفصلوهذاالمضار...دفعوفي

وقد،الأصلهذاعلىبناءفاستعملوها4مصارأواوالعباروالعلماءالأمراءمنوكئيرعظيم

.يعلموهولمالشرعفيمحظورهومانهايكون

ففوتبهايررلمعر!ئلاأنعلىبناءشرعااعتارهامجب4مصاأهملمنمنهموكثير

يعلمه.ولمبذلكوردالثرعيكونوقد،ومكروهاتمحظوراتفيوقعأوومستحباتواجبات

والسنةالكتابدلقدبل4المصايهمللاوالشرعالمصلحةهذهأنالأولالفرلقوحجة

اعتبارها.علىوالاجماع

الشرلعةأنالجامعوالقولقياسا.ولانصاالشرعبهبردلمأمرهذاأن:اثانيالفريقوحجة

إلاالجةإلىيقربشيءمنفما،النععةوأتمالدينأكملتعالىالئهإنبل،مصلحةتهمللا

هالك.إلاعهالاينيغكنهارهايلهاالبيضاءالمحجةعلىوتركا!النبيبهجاءوقد

إما:لهلازمأمرلنفأحد-بهيردلمالرعكانإن-مصلحةأنهالعقلاعتقدهمالكن

لأن؟مملحةواعتقدهبمصلحةليسأنهواماالناظر.هذايعلملمحيثمنعليهدذالرعأن

والدنياالدبنفيينفعالشيءأنالناسيتوهمماوفيأ،الغالبةأوالحاصلةالمنفعةهيالمصلحة

ؤقتايخغكييزإلئميهضا)فل:والميسرالخمرفيتعالىتالكصاابالمضرةمرجوحةنفعةفيهويكون

.(912:ةرقبلا)(1)،اخهيفتيحناكترؤإلئفخايلثاس

.23ص،2ج،والمثلالرطللومجموعة،بعدماوما22ص،والكراماتالمعجزاترطلة.نجبةابن(؟)
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العمليرىمنبهايقوللاأمورفهيالمرسلةللمصالحيركنالشيختجعللمالتيالأمورأما

التيالمصالحمعيتافىلأنهالاشغلالهذافليحارباستغلتقدالممالحكانتفإن،بالمصاع

عليها.الأحكامبناءيرىمنبهايقول

بينالذيوهو،المتثككةالوتفةتلكالمرسلةالمصالحعمنتييةابنالإماميقفلماذاولكن

جهة،منالقياسنطاقوسعلأنهذلك؟أدواءهمبهاوعابمالناس4مصامنالشرلعةقرب

إليهأشارتوقدإلاعنهمضرردفعأولناسمصلحةفيهأمراتتركلمالثرلعةأنيعتقدولأنه

الجملة.فيلهيثهدلاهدأونجصإما

جهةيجنحأنإلىاضطرتهعصرهواقعمنأمورهناككانتفقدبثنهاالتيالأسبابقوةومع

ومن.بهيرضيولاالدينيقرهلاسيئااستغلالااستغلتالتيالمرسلةالمصالحعهذهفيالتثكك

الاسوإرهاقللظلمبابأالبعمقفامخذها،بالدينالمخلةالبدعمنلكثيرمسوغااتخاذهاهذا

المآرببعضلتحقيقشارأالمرسلةالمصالحامخذتوقد،وأنفسهمأموالهمفيبهمالأذىلوانزال

سواها.دونالثرعيةالمصاععلىالاعتمادفوجب

بماالأخذفييفرطونكانواالموفيةبمضأنأيضاتيميةابنالإمامتشككأسبابومن

حاولمنمنهمولعل.المرسلة4المصاضمنويدخلونهاصوفيةأذواتاأووالهاماتمصاعسموه

فيأشاروقد،سليممنطقعلىتعريفهافيييروالمالتيالموهومةالمصالحبهذهالنصوصهدم

ووجدهمالصوفيةذوق-المرسلة4المصامنأي-منهاقريب:فقالالمصلحةفيكلامهأول

طعمويذوقونقلولهمفيمصلحةوالعملالقولفييجدونأنهمحاصلهافإن،!العاماتهم

.(1)"ثمرته

الفكرية،الفوضىمنواسعبابفيدخلواالمرسلةبالمصاعأخذواالذينأنتيميةابنويرى

تجد.لمأوالدينمنيعارضهاماوجدتقد4المصاهذهنكونأنيهتعواولم

الأمورإنالعلماءبعضقولبينقولةصلةوجدأنهالمرسلةالمصالحتلكفيأيضأيرتابومما

الفعلبانبالعقلالحكمإلاالمرسلةالمصالحبمبدأالأخذفليس(بالعقلوقبحهاحسنهايدرك

.22!"،هج،والملأللالرولللعموعة.تيةابن(1)
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الإماميرضاهلاطريقالاعتباروهذا.عنهوينهىفيجتنبقبيحأوبهفيؤخذعقلأذاتهفيحسن

وتعالى.سبحانهالفهبهيأذنلمماالدينفييشرعأنإلىيؤديلأنه؟تيميةابن

ودفعالمافعمخصيلإلىتهدفاليالمرسلةبالممالحالأخذقررقدالئهرحعهالخكانو)ذا

الشروطببعضالأخذيتعينأنهغير،الشرعيةالضوصمعتتعارضولاوالمضارالمفاسد

وفها:التثريعمصادرمنممدراعده4المصعالاعتبار

العباداتأحكامولأن؟نتغيرلأثابتةالعباداتلأن؟المعاملاتمسائلفيالمصالحتكونأن.أ

.المطهرةوالسنةالعزيزالكتابفيجاءماعلىتقومتوقيفية

ونصوصها.أدلتهامعولاالشرلعةمقاعدمعتتعارضألا.ب

متوهمة.المصلحةكانتإذابهاالعمليصحفلا،المحققةالمصالحمنتكونأن.ج

معين.شخصعلىقاصرةتكونلاأنهابمعنى،عامةالمصلحةتكونأن.د

نتبينهناومنقبتها.السليمةالعقولعلىعرضتلوبحيثمعقولةالمصلحةنكونأن.!

يفيدأقوالمنعندهوردمابينالحققةفيتعارضلاأنهوهوالممهمالحعفيالإمامرأيحقيقة

المصالحكليقررفهواتثريع.مصادرمنكمصدرالمصالحمفهوموبينالتعارضظاهرها

ونمهموصه.أدلتهننافيولاللشرعموافقةمادامت

6يع:اللرممد:سابعأ

:يقولفهوالتثريعمصادرمنمصدرأبوصفهاالذرائعسدبمبدأتيميةابنالإمامأخذ

نفسبالشئقصدفإذا،المحرمالىإفضائهاخية،المحرمبهايقصدلموانالفهحرمها*الذرائع

يشتمأنعن!البينهيفيذكر،حرامالحرامطرلقلأن؟الذراثعمنبالتحريمأولىكانالمحرم

الفهرسوليا:قيل.والديهالرجليلعنأنالكباثرأكبرمن"إن:!النبييخقولأبنلهالمرء

السلامعليهذلكواعتبر(؟)وأمهأباهفيسبالرجلأباالرجليسب:قال؟والديهيلعنوكيف

فيالزواجإلىمجرقدذلكلأن؟المعتدةخطبةعنانهيالشارعويذكر.إليهيزديلأنهلأبولهسبأ

.العدة

كاب،ملممحيح.وعلم،69!"،7ج،والديهالرجليبلاباب-الأربكاب!ابخاريمحيحابخاري.(1)

.29صط،؟ج،وأبمرماالبهلألربان-الايماث
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:أنواعثلاثةإلىالمحرماتزرانععنهاللهرضيتبمبةابنالإماموقسم

والسلف.البيعبينكالجمعبهيحتالمماوهوذريعةهوما-1

.والدهيسثأنإلىذريعةفإنهغبرهوالدالرجلبسثكأنبهايحتاللاذريعةهوما-2

.(1)الزكاةمنفرارأالحولأثناءفيالنصابكبيعالأصلفيالمباحاتمنبهيحتالما-3

:هذافيفيقولالإسلاميةالثريعةفيالذراثعسدمبدأعلىتيميةابنالإسلامشيخويبني

ذلكإلىالطرلهقسدالثارعفإن؟ظاهرةمناقضةالنراثعسذيناتضالحيلنجونرأن*واعلم

والنكاحوالصرفالبيعفيالارعاعتبرولهذا،إلبهيتوصلأنيرلدوالمجال،طرلقبكلالمحرم

المحتاليمكنلم،العقودمقصودبهاوكملوالرباالزناالىالتذرعببعضهاسذشروطأوغبرها

معبهاأئىمنهالشارعمغماعلىالعقورهذهيعمىالاخيالأرادفإذا،الظاهرفيعنهاالخروج

لتلكيبقىفلا،ذريتالارعسدالذياليءزلكنفسإلىبزعمهتوصلهأخرىحيلة

.(2)واللعبالعبثبمنزلةيبقىبل،حقيقةولافائدةبهاأتىالتيالشروط

بهالمقمعودأنيتبينعقدفكل،الشارعأحكامتعطيلإلىذريعةلأنهاباطلةالحيلكانتىاذا

نيمية.ابنالإمامعندباطلعقدفهوالتحايلذلك

رغماستقلالعنفيهاصادرأكانالفقهلأصولتيصيةابنالإمامدراسة)ن:القولوصفوة

الأحكاملبناءأساسأبوصفهابصحتهالاقتناعهبهاأخذولكه،الفقهاءكبارلدىصروفةأنها

فيالسبقلهكانبل،لغيرهتابعأنتائجمنإليهانتهيفيمولادراستهفييكنلمأنهعلىعليها.

االمجردةبالأوصافيكتفلمحيث،الفقهاءاكابرفبهااختلفومشكلاتلقضاياحلولإمجاد

.الناسومصالحالمجتمعوقائعمنوقردهالفقهلبإلىفاتجه

الفقه::الرابعالمبحث

مطلقأ،مجتهدآكانبل،الاجتهادمرتبةبلغفقيهأكانتيميةابنالإسلامشيخأنلاريب

-الأحكاملاستنباططرقأاختارهاالتي-الأعولفينجلبنأحمدالإماممعانفاقهوكان

منالعديدفيواجتهاداتبأراء-الئهرحمه-تميزوقدفيها.مقلدغيرحرةدراسةعنناشئآ

.139ص،3ج!البرىالقاوى.نجبةابن(1)

.611-11هص3ج،الابقالمرجع(2)
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أحدفيهوافقماومنها،الفقهاءجمهورمعفيهاتفقماومنها،بهانفردمامنهاالفقهيةالمائل

ومذهب)كالظاهرلةالأريعةالمذاهبغيرمنلمذهبموافقأجاءماوفها،الأربعةالمذاهب

.(وغيرهموالليثالأوزاعي

اتالية)؟(:الحقائقإيضاحمنبدلاالاجتهاداتهذهمنأثلةنرضأنوقبل

ارتضاهاعلميةأصولوفقجاءتبل،هو!عنتصدرلمالاجقاداتهذهإن:أولأ-

سبق.فيماأوضحناه،التناولفيمهجمنهاأعل؟لبشأنلهوكان،بالدليلوتررهاالضيخ

منهاومخير،واستوعبهاوجههاعلىالأصولفهـمقد-الئهرحمه-تيميةابنإن:ثانيأ-

فهمهمطردقةفيالمعتبرينالأمةعلماءمذهبعنيخرجلممتسقأونهجأمتكاملأنسقأ

نأ-منهجهخلالمن-الأصولبهذهاستطاعأنهعلى،نصوصهامعوالتعاملللشلعة

لدنمنالمسلمينفقهإطارفيفقههفاصبح،اجتهاراتهأثمرجديدأتناولأالنصوصيتاول

غرابة.تدخلهأوشذوذيعترلههأنغيرمن،عصرهإلى-عنهمالفهرضي-الصحابة

بتحقيقاجتهاداتمنعنهصدرماكلفياهتمقد-الفهرحمه-تيميةابنإن:ثالثأ-

يخروترجيح،وتقليلهاالمفاسدوتعطيل،وتكعيلها4المصامخميلمناتثريعمقاصد

وتحصيل،جميعآيندفعالمإزاالثرلنشرودفع،جميعايحتعاأنيمكنلمإذاالخيرلن

أدناهما.باحتمالالمفسدتينأعظمودفع،أدناهمابتفولتالمصلحتينأعظم

رحمه-نيسيةابنإليهذهبماكانالاجتهاداتهذهمنقليلغيرعددفيأنه:رابعأ-

الأدلة.عليهوتلتقيالخلافبهئدرأالذيالقولهو-الئه

اضطرلتالتيالقضايامنلعددالشرعيةالحلولفيهاتملتالاجتهاداتبعضإن:خامصأ-

بهذاالواردةالصوصبينالظاهر-في-التعارضمنبدامابسببالفقهاءأقوالفيها

قضايافيالشائعهوكما،الحيلتجويزإلىوأدىالحرجفيالناسأوقعمما،الخصوص

إلحن.المزارعةوكقضية،بالربانهاتعلقماوخاعة،البيوعقضاياوبعض،الطلاق

.()تجمرف.611ص،؟ج،\ط!الغقهيةللأخيارتالجامع.نجبةابن(؟)
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إبرازفيالفقيهدورأهميةاجتهاراتهفي-الفهرحمه-تيميةابنمسلكمنيصح:ساد!أ-

زمانكلفيالأمورومجرداتالحياةواقععلىللحكمالإسلاميالفقهصلاحيةحقيقة

منعليهيطرأوماالمكلفينوواقعنصوصهافيالرلعةبينالربطخلالمنوذلك،ومكان

العقل.ونورالوحىبنوريعملوأنه،العصروخبيرالشرعفقيهأنهأثبتوبذلك.(؟تغيير

كعبهوعلو،تيميةابنالإسلامشيختميزنهايتضحالتيالاجتهاراتتقسيمويمكنهذا

قمين:إلى،الفقهفيقدمهورسوخ

تيمية.ابنبهاانفردالتيالاجتهارات:الأولالقسم

الفقهاء.لجمهورالمخالفةالاجتهادات:الثانيالقسم

القسمين.هذينمنقسمكلفيللاجتهاداتنماذجنرضيليوفيما

الإسلامشيخبهاانفردالتيالاجتهادات:الأولالقح

الواسعبالمعنىالفقهاءجمهورالإسلامشيخفيهخالفماالاجتهاداتبهذهيقصد

حتى،الأمصارفقهاءعليهفماالأريعةفالأئمةفالتابعينالصحابةجمهوريعني،للجمهور

آراءأنهاأو،الإجماععلى-الفهرحمه-الثخفيهخرجتدالقسمهذاأنالبعضاعتقد

وأ،بهاالقولسبققديكونوأنلابدالآراءفهذهكذلكالأمروليس،تيميةابنبهاشذغرلبة

صحتهعلىبمرهنا،اندثارهبعدال!ثيخأظهره،تابعيهمأوالتابعينأوالصحابةأحدمذهبأنها

مذهبفيأعللهالمستغربالرأيهذافإنالأقلعلىأو.الساطعةوالحججالواضحةبالأدلة

مجموعكتابفيالاجتهاداتهذهمنقليليخرعددأونجد.(2)الأمةعلماءأحدبهوقال،الأئمة

:الاجتهاداتهذهومن،الفتاوى

.(3)علاتهقصحلاعذربغيرالجماعةتركفمن،الصلاةلمحةشرطالجماعةصلاة-

عليها)"(.فديةولاالضرورةعندالطوافعلىالحائضإقدامجواز-

.(5)عقيلاحملها(يتبينأنقبلالوطءبعدالطهرفيأوالحيض)فيالبدعيالطلاق-

.181ص،النقيةالجاعللأطتارت.فبمبةابن(1)

نجصرت.19عى،السابقالمرجع(2)

بمدها.وما239ص،23ج!القاوىمجموع.نببةابن(3)

.2؟)!ص،26ج،الابقالمرجع(1)

.ا!معبوسا7،"ط،23ج،الابقالمرجع(5)
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.(؟)واحدةطلقةويقع،محرم-واحدطهرفي-المجموعةاثلاثطلاق-

.(2)الطلاقبلفظوقعولوالطلاقعددبهيخقصلاالخلع-

.(3)واحدةبحيضهالاشبراءيكفيها(الثلاثالتطليقاتلاخرثلاثأالمطلقة-

بحيفمة)1(.الاعتداديكفيهاالمختلعة-

الأرلهعةللمذاهبالمخالفةالاجتهادات:الثانيالقصم

ماوهو،المعروفةالأرلعةالمذاهب-الفهرحمه-تيميةابنفيهاخالفاجتهاداتهناك

-الأخرىالمذاهبأحدمعينفقأنهإلا(0)8الضيقبالمضالجمهور"مخالفةابعضعليهيطلق

أجمعبن.عليهمالفهرضوانوالتابعينالصحابةأقوالأو-غيرهمأوكالظاهرية

:الاجتهاداتهذهأثلةومن

دان،حيضفهوللمرأةعادةاستقرماكلبل،أكثرهولا،الحيضلأقلحدهناكليس-

.(6)أمويعشرخمسةعلىزادأويومعننقص

فيوالجمع،المطرفيالجمعفيكماللحاجةيجوزبل،الطويلبالفريختصلاإلجمع-

للمستحاضة)7(.بالجمعالسنةجاءتوكما،المرض

.(8)ءوضولهيثترطلااتلاوةسجودأن-

،الطلوعينببنحتىويشربيثلأنجاز..ليلأنهفاعتد؟يطلعلمأوالفجرطلعهلشكإذا-

.(9)عليهقضاءفلاالفجرطلوعبعداكلأنهذلكبعدعلمولو

.(10)عليهشيءولا،لذلكاحتاجإن،شعرهبعضحلقمحرموهورأسهفياحتجملمنمجوز-

(2)

(3)

(،)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

بعمما.رسا7ص،+ج،التاوىبحصوعيية.ابن

!مما.وما7ص،33خ.الابقالمرجع

.2،3ص،23خ،الابقالمرجع

.011ص،32ج،الابقالمرجع

.2.ص،الففهبةللاطبارتالجامع.نجبةابن

.237!"،19ج،الغتاوىعموع.نجبةابن

.26ص،2(ج،الابقالمرجع

.166،165ص،23ج"الابقالمرجع

.612ص،2هج"الابقالمرجع

.؟16ء"،الابقالمرجع
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الرابع:الفصل

تيميةابنعندالمنطقيةالأصالة

8عوادمحمد.د

مة:مقلى

ابنوافقوقد،الزللفيالوقوعمنالذهنتعصمآلةالمنطقأنإلىسيناوابنالفارابيذهب

وصلنااكمايؤخذأنيجوزفلا،لهتصحيجةعملياتتجريأنشريطة،الطرحهذهعلىحزم

باقتراحيأخذلمالغزاليلكن،للصظقالمقترحةالصورة،المنطقلحد*التقرلب:كتابهفيوقذم

طالبإذ؟ذلكمنأبعدإلىوذهب(قط!مللنظرتهمافيوالفارابيسيناابنتابعبل،حزمابن

النهائيةالمورةفقدمر!ثدابنوجاء.الفقهأصولعلمفيالنقليةالعلومحظيرةإلىيادخاله

الفيلسوفومنهج،أرسطوعنداكتملتفالفلفة،والنزاليسياوابنالفارابيمتابعأ،للمنطق

انطق.يكونأنيجب

اقتراحاتورغم،للمنطقالأوائلالكلامعلماءمنفذمتالتيالانتقاداتمنالرغموعلى

النزعةوسادت،الجاحلهاكتبفقد،السائدةهيالأرسطيةالصورةبقيتفقد،حزمابن

الفلاسفة.بينالصورانية

بالفلسفةاشتغلفقد،(؟)الحرانيتيميةابنيدعلىإلاالمنطقعلىحقيقيةإضافاتتبرزولم

وعيأهذااستلزموقد،المنطقيبن*على*الردكتابهفيوذلك،لهجامعآنقدأوقذم،والمنطق

نقدهفيهنعابمأولهما:تسمينفيتييةابنسندرسهناومن،والعلمللفلسفةجديدأ

صورتهافيالصرفيةالمشكلاتفيهفنعابمالئانيالقسمأما،منهالمقترحةوالبدائل،للصورانية

العقلانيةمعاييرضوءفيمدونتهلفحصكافيةفرصةأماماهاكستكونثمومن،عدهالجديدة

العلمية.

لاوالتصور،تعديقأوتمورإماالصرفةأنالمسلمينالعربالمناطقةأذهانفياستقرلقد

نظريةحوليتوزعالمنطقيالبحثكانهناومن،بالقياسفينالالتصديقأما،بالحدإلائال

الأمية.عصانجاممةفيالعرلهيةالل!ةاشاذ

.86-؟.عى،تببةابنناقبفيالعيةالأعلامابزار.الحافظكابفيجانهنرجصةانظر(1)
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نقدها،فيالشروعقبل،(1)للمنطقالرئيسةالقفعاياتيميةابنلخصوقد.القياسونظرلةالحد

:مقاماتأربعةفيكتابهوجعل

موجبين:ومقامينسالبينمقامين

بالحد.إلائناللاالمطلوبالتصورإن:قولهمفيأحدهما-1:فالأولان

بالعاس.إلائناللاالمطلوبالصديقإن:والثاني-2

.بالتصوراتالعلميفيدالحدإن:والثالث-3:والآخران

بالضديقات)2(.العلميفيدالموصوفالبرهانأوالقياسإن:والرابع-4

التصور:مسالة-1

الشليميمكنلاقضيةوهي،بالحدإلايناللاالمطلوبالتصورأنإلىالماطقةيذهب

عرأحدتيمي!ةابنقدمالحكمهذاولدعم،نظرهوجهةمنكاذبةوهي،بسهولةبصدقها

تقديموسنكتفي،عليهاوالتمقب،معظمهابذكرالثانيالمقامفييعودثماعتراضأ)3(،

تسعة:وهي،المقامهذافيالواردةالاعتراضات

التصور)4(.لصرفةيكفيلاثمومن،حدهصدقعلىدليلأالحاديملكلا:أولأ-

.(5)والمعارضةبالنقضالحدلإبطالإمكايةهاكبأنلقولهممعنىلا:ثافيأ-

الحدكان"لوف،يصورهاالتيالحقيقةصرفةقبل،الحدصدقلمعرفةضرورةهناك:ثالثأ-

وطريقهالتصوردليلفإنه،الحدبصحةالعلمبعدإلاذلكيحصللماالمحدودلتصورمفيدأ

.(6)المعرفبصحةالعلمقبلالمحدودالمعزفصحةنعلمأنالممغفمن،وكاشفه

..الماهيةوأجزاء،الحدأجزاءيسمونهاالتيالذاتيةبالصفاتيتمالحدأنالمناطقةيؤكد:رابمأ-

أنهعلموان،يتمورهأناقنعالصفاتبتلكموصوفالمحدودأنالمستمعيعلملم*فإن

.(7)"دحلابدونتصورهقدكانبهاموصوف

.7-،ص،انطف!علىالرد،نجبةابن(1)

.7ص،الابقالمرجع(2)

.1(-7ص،الابقالمرجع(3)

.3ص"الابقالمرجع(،)

.37"ط"الابقالمرجع(5)

.38"ط،الابقالمرجع(6)

.39ص،الابقالرجع(7"
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"1)

(2)

(3)

(1)

بمعنى،الحدبذلكئطلبأنفيتنع،مطلويةتكونأنيمتغالمفردةالتصوراتإن:مأخا

.(1)مباشرةبصورةئطلبلاأنها

وهو،التامعلىالمحدودحققةئعينالذيهوالتامالحدأنإلىالماطقةيذهب:صادسأ

الحدأما،(ناطقحيوان)الإنسانذلكعلىالمشهوروافال،والفصلالجنسمنمزلف

هووماذاتيهومابينيفصلونفالمناطقة،الخاصأوالعامالعرضبذكرفيتمالناقص

غيرالخارجفيثابتةحقيقةلهاالماهيةبأنالاعتقادعلىيقوملأنهفاسدالتمييزوهذا.عرضي

والوجوداالشيءمنالنفسفييرتسمماهي"الماهيةأنإلىتيميةابنويذهب،وجودها!")2(

الخارجوفيالنضفيمابينالفرقفإن،صحيحفرقوهذا،منهالخارجفييكونمانفسهو

فهذاالوجودفيولاالعلمفيثابتةتكونلاحقيقةتقديروأما،فيهريبلامعلومثابت

.(3)*باطل

لدحضحججثلاثوبقدم،اللازمرونالذهنفيتصورهيتقدمالذاتيأنإلى!لذهبون

القضية:هذه

هوالعكسلههانما(أذهاتافيماعلىيعتمدلاالخارجيالوجود:الأولىالحجة

أنهيعنيولا،الذهنفييبقىالفرضهذافإن،مؤخرأأومقدمأهذافرضنافإذا،الصحيح

اللوازمهذهأنالفطرةفي"والذيالخارجيالوجوديكونأنيجبفالميار،الخارجفيمتحقق

أعلمالإنسانكانخطرتوكلما،تخطرلاوقدبالبالتخطروقد،للموصوفلوازمكلها

،الذاتعنخارجأهذايكونأنأما،أقلبصفاتهعلمهكانتخطرلمواذا،بالموصوف

.(")*الفطرةفيولاالخارجمنشاهدلهليستحكمفهذاالذاتفيداخلأوهذا

فيالأمريكونأنفيجب،وعرضيذاتيهومابينفرقهناككانإذا:الثانيةالحجة

بمجردإلا،لهحقيقةلاالخارجةالحقائقبينالفرقيكونأن*واما،هكذاالخارجيالوجود

فيئقدرماهيوالماهيةالحقيقةتكونأنإلاحقأيكونلافهذا،الذهنفيوالتاخرالتقدم

.6؟ص،انطيينعليالرد،نجبةابن

.6أص،الابقالمرجع

.76"ط،الابقالمرجع

.72-71صط،الابقالمرجع
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(2)

(3)

(4)

(،)

(6)

حاصليعودوحيئذ،الذهنصاحبتقديرلغأمروذلك،الخارجفييوجدمالاالذهن

والوهعياتالتخيلاتوهيالخارجفيلهاحقيقةلاالأذهانفيمقدرةأمورإلىالكلامهذا

.(1)الباطلة

وفي،الذهنفيمتقدمةوهيالماهيةأجزاءهي:الذاتيةالصفات:الثالثةالحجة

وهذا،الخارجفيعليهمتقدمةالموعوفعفةفجعلوا،المفاتهذههيوالأجزاء،الخارج

.(2)بطلانهالعقلبصريحئعلمما

الذاتيمنمؤلفأيكونأنواشترطوا،الحقيقةيصورالتامالحدأنإلىالمناطقةيذهب:ممابعأ

جميعتتصورأنفيهتثترطونهلتيميةابنويتساءل.الجنسوهوالمشتركوالذاتيالمميز

جم:مثلأتقولواأنلزمذلكاشترطتمفإن؟لاأمغيرهوبينبينهالمثتركةالذاتيةصفاته

ولابالمطابقةالصفاتعلىيدلفلاالحيوانلفظفاما.بالإرادةمتحرك،حساس،نام

علىيدلالناطقفإن،مثلأكالناطقالتمييزبمجردفاكمفوا،ذلكلرطوالموان،يفصلها

الحيوانفيهيثزكالحيوانلقرلبجنسالناميإذ،الناميعلىالحيوانيدلكما،الحيوان

هونقولأنيمكنطريقهمعلىالحيوانحدصرفةأردناإذا،هذاضوءوفي.(3)والبات

يدلوهو(4)"ناطقحيوانالإنسانفينقولكمابالإرادةالمتحركالحساسالنامي"الجسم

.(5)محضمخكميخرهرونالقربالجشعلىالامالحدفيإصرارهمأنعلىبوضوح

نأعيافيجب،الذاتيةرغباتناإلىاشارأ،والرضيالذاتيبينبالتميزسلمناإذا:ثامنأ

.(6)يراهمايفترضأنفيشخصلكلالحقنعطي

الذاتيةاصفاتهبذكرإلاحقيقيأحدأئحدلاأويتصورلاالمحدود"إن:المناطقةيقول:تاسمأ

الذاتي،وغيرالذاتيبينفيفرقون.قصورهبدونالماهيةتصوريمكنماهوالذاتييقولونثم

.72ص،انطضينعلىالرر،تجبةابن

"ص،الابقالمرجع

.73ص.الابقالمرجع

.74"،الابقالمرجع

.7،ص"الابقالمرجع

.77ص،الابقالمرجع
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نبمبةابنويوكد،(9)*ذاتيوصفأنهئعرفوبذلكاالماهيةنمورعليهينوتفماالذاتيان

تصورفيكاف!الذانباتالصفاتتصورمجرد"أنواعنبرواردوافإذا،دورفيهالأمرهذاأن

الصفاتهذهأنالإنانيعلمأبنمنلهتيل:ذانيةالصفاتتلكأناعلملموإن،الماهية

بعلمأبنومنلها.ذانبةالصفاتهذهالني،الماهيةبعرفلمإن،غبرهادونالذانباتهي

نإغيرهادونالذاتفهاتنركبالتي9ثيةالذهيهذهأن،اللازمةالصفاتبعضتموراذا

معرفةوتتوقف،يات9الذمعرفةعلىالماهيةهياليالذاتمعرفةفيتوقف.الذاتبعلملم

:فيفول،الاعنراضهذابقوةإعجابهتيميةابنيخفيولا،(2)"الذاتمعرفةعلى..الذاتيات

علىببنوهلم(وضعوهفيمامتحكمونأنهمويبينكلامهمأصلتجاحمتينكلام"وهذا

علىيعتمدواولم،النحكمبمجردذاتيغبروهذاذانيهذاقالواولكن،للحقائقتابعأصلي

(3)".وضعوهفبماممكنغبرهذااذ،وغيرهالذاتيبينبهالفرقبمكنأمر

النقدحجم)برازاجلمنوذلك،السابقةالانتفاراتعرضفيئطبلأنالضروريمنكان

ئناللاالتموربانعارمنفديوعيهناك!انما،عابرةإشارةليستعدهفالمسالة،النيمي

معرفةهناكانأبرزهالعل،الأمرهذاأماممعرفيةعقباتففاك(اناطقةبدعيكمابالحد

بفرضوهذا،الثيءماهيةيصورالحدأنيلكدونوهم.غبرهممدرها،الحدتبقضرورية

سوءعلىقائمةالنظرةوهذه،الخارجيالوافعفيموضوعيوجودللكلييكونأنعليهم

ئعطيكانتالتي،الأفلاطونيةالظرةرفضأرسطوأنالمجحومن،الكليلمسالةتاولهم

طريقعنمحايثأ.الكليبقيففد،الأمرمنيتخلصلملكنه،موضوعبأوجودأللكليات

بخالفالأمرهذاأنعلىنيميةابنويصر.للكليالواتعبةالنظرةقبيأبفيئمومن،المورة

ماهتهعينالخارجفيالشيء"فوجود،الأذهانفيإلالهاوجودلافالكلبات،الموضوعيالواقع

.(،)،،خراخلافي

.77ص،انطق!عليالرد،نجبةابن(1)

.77ص،الايقالمرجع(2)

.87ص!الاكقالمرجع(3)

.65عى،الالقالمربع(4)
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وظيفةثلاتمييزهيالحقيقيةمهقهوإنما،يدعونكما،الشيءماهيةالحدئصورلا

حيوانكقولك،ثلاثةأواسصينأو،الأسصاءمناسمأإلاالحقيقةفيالحد"فلض!،الاسم

ينبهكماالمحدودتصورعلىيبهقدالحد،*نعم،والاسمالحدبينمنطقيتكافؤفهاك،(1)"ناطق

الشيءإلىبذهنهأقبلحدهأواسمهسمعفإذا،الشيءعنغافلأيكونقدالذهنفإن،الاسم

هووهذا.الاسمفائدةجنسمنالحدفائدةفيكون،فيتصورهالحدأوبالاسمإليهأشرالذي

مثلوكلاهما،ووصفيةلفظيةحدودوهاك.(2)ويخرهالمحدودالشيءبينالمييزوهوالصواب

وحقيقة،أخرىوبالوصفيةتارةاللفظيةبالحدوديحصل*وهذا:يقولإذ؟الوظيفةفيالاسم

كانوإذاالمحدود.تصولرلا،غيرهعنالمحدودوتمييز،فقطالاسممسمىبيانالموضعينفيالحد

المسيقصدإلىذلكفيزجع،وضيلغويأمروالتسمية،الاسممسمىبيانالحدفاثدة

.(3)"هقلو

الكشفوظيقهمنفليس،كبيرأ)((اقمامأالاسميةوظيفتهحيثمنالحدتيميةابنويولي

منالمتكلماخارهلماتسمية*مجرد،بهالمحصلةوالصرفة،تمامأالاس!ثلإنه،الشىءطبائععن

الصفاتسائروأما:يقولإذ؟الإنسافيةمعرفتنافسبيةإلىهذايقودناوبالطبع.(5)الصفات

بالموصوفكانأعلمبهاالإنسانكانكلماأنهريبولا،بهاالإحاطةيمكنلافقدالمشتركة

كلمنشيئأنعلمأنإلىسبيللاومخنافأكملنصوروفوقإلاتصورمنماوأنه،أعلم

نعلمأنلزمآخرهاإلىالشيءلوازمعلفافلو:بقولهتامةبصورةالأمرهذاويؤكد،(6)*هجو

غيرمنهيكصاالأشياءيعلمالذيهووتعالىسبحانهاللهفإن،البشرفيممتغوهذا،شيءكل

(7)".نعلمهلاماولوازمهأمورهمنعلياويخفىإلا،نعلمهشيءمنفمانحنوأماازيادةاحتمال

(1)1

(2)1

(3)1

(1)1

(5)1

(6)1

(7)1

.\.ص،المنطفيينعلىالرد،نبيةبن

.39ص"الابقلمرجع

.04ص،الابقلمرجع

.62-04ص"الابقلمرجع

.27.ص،العر!ةالنلفةفىالعقل)علاح.بمربأبو،لمرزوفي

.75ص،انطقىعليالرد،نببةبن

.75ص"الابقلمرجع
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الواقعوفي،لهلازمةةل!ورضصفاتهفكل،الشيءصفاتبينالأهميةفيفروقاتتوجدلا

فهذا،عرضيأوبعضهاذاتيآبعضهايكونبحيث،الصفاتهذهبينالتمييزنستطيعلاالموضوعي

فإنثمومن،اتباههابحسبالذاتلاختياراتوتبأالذهنمستوىعلىإلايحصللاالتعييز

فيالاسمملوالحدأذهاننا.فيموجودهومالاالواقعفيموجودهومانمفأنعلينا

الاسمعليهدلما"تفميلهوبقولهتيميةابنعرفهلذلك،منهتفصيلأأكثرلكنه،الوطعة

اللغة،دائرةفينبقى،لكن،والمك!الطردمبدأيإنجازهفينراعيأنوعليا.(1)"بالإجمال

وشروطها.وقواعدهااللغةإلىيتميأمرهنافالحد

تدعيوأخرى،"الواقعيةوهي،الأشياءطبائعصرفةئدعينزعةبينكبيرالفارقأنويبدو

طائعمخصيلدروطيتعلقفالأول.علميةأسعاءإنها:ذهنيةاختراعاتمجردهيمعرفتناأن

نسقهايكون،بعلاماتبينهابالتمييزتعليصهاأوالأشياءتوسيملروطيتعلقوالئاني،الأشياء

بينشاسعبونفهشاك،(2)"علاقاتمنالأشياءعاداتبينيصلمانعتبرهمفروضلشقيمثاكلأ

إلىالواقعيةمنبهللانتقالكان،الحدلمبحثتيميةابنونقد،الواقيوالمنطقالاسميالمنطق

الاسمية.

:الفباسمسالة-2

لاالمطلوبالتصديق"إن:القائلةالقضيةفسادلإثبات(3)الثالثالمقامفيتيميةابنيتصدى

ونكتفي،الحدمسالةفيفعناكمامفملةبصورةلهانتعرضلنثمومن،"بالقياسإلائنال

قفيةمنفيهبدلاشموليقياسالبرهانأنإلىالماطقةذهبفقدمنها.واحدشاهدباس!تراض

الحكمواعتبر،الأمرهذاتيميةابنرفضوقد،سالتينأوجزئيينمنإتاجلا،موجبةكلية

منبرهانأيسمونهماكلفيبدلاكان"إذا:هيالسياقهذافييقدمهاالتيوالحجةافاسدأ

خؤزفمتى!الا،كليةبكونهاالعلممنأي،الكليةالقضيةبتلكالعلممنبدفلا،كليةقضية

أمركليةكونهافصرفة.(4)"..اهبجومبالعلميحصللم(جزئيةبلكليةتكونلاأنعليها

.8ص،المنطقيينعلىالرد،تيةابن(؟)

.271ص،المريةالغل!فةفيالمقل)علاح.يمربأبو،المرزوقي(2)

.6.2-88!"،المنطبينعلىالردتيية.ابن(3)

.071"ط،الابقالمرجع(1)
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أفرادهامنواح!كلبكونأنأمكنبديهبأكان)نالفضيةبتلك"العلمثمومن،ضروري

وا،الممنيالدورإلىنجفضي،بدبهيعلمإلىاحتاجنظريأكاندان،الأولىبطريقبديهيأ

.(9)"دودحممبدألهاأمورفيالتسلسل

ساثرفيئقال*وهكذا:أبضأالحكميعممو)نما،المسالةفيالدورلإبرازتيميةابنيكفيولا

منكائتأم..باطنةأمظاهرةحسيةأكائتسواة..البرهانمبادئيجعلونهاالنيالكليةالقضايا

الففماياهذهمنقفبةمنفما،المحضةالعقياتومثل..الحدسياتأوالمتوانراتأمالمجربات

.(3)"أريثكالواقعهوبلالبرهانذلكنوسطبدونممكنبالنتبجةوالعلمالا..الكلية

انصدبفاتأالىالموصلالوحبدالطريقهوالفباسأنبؤكدالذيالنعمبمنبمبةابنورفض

حيثمنسواة،ضروريةليست،القباسلهذاالموضوعةوالشروط،(3ا"ملعبغير"قوللأنه

*حفيقةفهو،للفياسنصورهقدمهناومن،الجهتينلتعدبل)مكانيةفهناك،المفهممونأوالصورة

ماكلبل،علميةفائدةفيهليسلكن،"نفسهفيصحيحأمر"هو1بانصدبفات")1(العلميفبد

دونمنعلمهبمكنلاوما،المنطقيقياسهمدونعلمهيمكنالمنطقيبقياسهمعلمهيمكن

ئعلملاالذيبالمجهولالعلممخمبللاقياسهمفيبكنفلم،بقياسهمعلمهبمكنلاقباسهم

وعدمأ،وجورأالعلمفيالتأثيرعديمفصار،رونهبهالعلميمكنماالىبهحاجةولا،دوئه

،الزمانوتضييع،الأذهان)نعابفبه،العلمفيينفعلاأنهمعفهو.فعبكثبرتطوللفيهولكن

الصورةمستوىعلىلنعديلهبمقترحاتنيميةابنتفدمثمومن،(5)"41الهذيانوكثرة

.(6)والمضمون

الاسندلال:صورةعي!عون:أولأ

العريحالمنطقيالاستدلالأنا"ويرىاالحمليالفياسفيالاستدلالحصرنبميةابنرفض

جعللهذا،العلاتةبهذهنرتبطالتيالعناصرعددفيأوالصورلةعلاتتهفيان،زلكمنأوسع

.701ص،انطيينعلىالرر،نجبةابن(1)

.801ص،الايقالمرجع(2)

.88ص،الايقالرجع(3)

،218ص.الابقالمرجع(،)

،218ص،الابقالمرجع(5)

.38.-35.ص،الزاثكو3لىالنهجده!حمل:4كا!الرحمن!عولللدكوراللاخة،لفياتنهمبن(6)
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وفام،الدليلباسموالأصوليونالمنكلمونعليهاصطلحماهوانطقيالاسندلالنموذج

فيالداخلةالعناصرجهةومن،انطقبةالعلاقةجهةمنأي،المذكورتبنالجهتبنمنبتوسبعه

العلانة*)9(.هذه

الا!شدلالبة:العلافةنومبع-ا

،(2)الأرسطيةائلاثةالأشكالفيحصرهايحوزلاالاسندلالصورةأنالىتبميةابنذب

العلم،هو"المطلوبفإن،الدليلصورةفياختزالهابمكنالاسندلاليةالصوركلانرأىففد

دليلهيعرتلمومن،لاأمبفياسهمنظمهسواة(مطلوبهعرففمن(الدليلهوالبهوالطريق

يقولهإنماهذافإن،فاسدهامنالأدلةصحيحيعرفقياسهمإن:بفالولا،قياسهمينفعهفلم

كونواما،وصورتهالدليلشكلإلافبهليستياسهمفإن،تياسهمحفيفةيعرتلاجاهل

.(3)"تابث)ولابنفيلهبتعرضماقياسهمفيلبسفهذا،لمدلولهمستلزمأالمعينالدلبل

بغيرهمشلزمأكانماكلان*فالمقمودبمدلولدلبلعلاقةإلىترتدأنبمكنالبراهينكل

وأ،عديينأووجوديينكاناسواة،لهوبرهانأ،علبهدليلأبكونفإنهالهملزومأيكونبحيث

،(()"للدليللازموالمدلول،عليهللمدلولملزومالدليلفابدأ،عدمبأوالآخروجودبأاحدهما

كلفيالمعتبرةالحقيفة*إن:يقولاذ؟"اللزوم"هيوالمدلولالدليلتربطالنيالمنطفيةفالعلاقة

.اللازمعلىبالملزوماشدل،لهذالازمهذاأنعر!فمن،اللزومهوالعالمفيودليلبرهان

وأكذامنلهبدلاكذاأنعرتمنبل،اللفظهذامعنىتصورولا،اللزوملفظيذكرلمن)و

الأشكالجميعبردوفام،(5)""اللزومعلمفقد،هذاوأمثال،كذاكانكذاكان)ذاأنه

.(6)اللزومصورةالىالاستدلالية

.935ص،التراثكو3لانهحمصي.طه،الرحمنعد(9)

29ص،المظفينعليالرد:افنلى،عوالأشةاوفمةالدللعورةمخميى!كنلم:نجبةاينيفول(2،

252ص،انطيئهلىلهرد.!همةاين(3)

.52.ص"لهالهقالمرجع(،)

.252ص(لها!قالمرجع(5)

.29"29عى،الها!قالمرجع(6)
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اللزومي:الدليلعليهايبنىالتيالعناصرتوسيع

نظريةضوءوفي(مقدمتينمنمكونأيكونأنالقياسفيالماطقةاشرط:المقدماتعدد

حاجةمجسب،مفتوحأالأمرئتركأنيجبإذ؟التحديدهذاإلىحاجةلااللزوم

مقدمةإلىإلايحتاجلامنالناسفمن،الناسحالفيه"يختلفأمروهذا،المستدل

بلاستدلالإلىبذلكعلمهفييحتاجلامنمنهمأنكما،ذلكسوىممالعلمهواحدة

ومنهم،ثلاثإلىيحتاجمنومنهممقدقينإلىيحاجمنومنهم،بالفرورةيعلمهقد

.(؟)"رثكأو،أربعإلىمجتابئمن

فيالأوسطالحديحعلونالتقليديونالماطقةكان:والعلةالأوصمطالحدبينتكافرلا

ممكأ.هذايعدلم،اللزومإلىالاشدلالتحولبعدماولكن،للعلةمكافئآالقياس

،الناسبتوعتتوع*والأوساط،الأذهانإلىيعودد!انما،موضوعيأأمرأليسفالوسط

حقفيوسطأيكونأنيجبالذيهو،هذاحقفيللحكممشلزمأوسطأكانمافليس

.(2)آخروسطلهيحصلقدبل،الآخر

العقلاءباتفاقفالدليل"وبالجملة،والدليلالعلةببنمظقيقكافريوجدلاثمومن

فييفرقولا،مطلقأعليهبهالاستدلاليمكن،غيرهبستلزمملزومكلبل،العلةمنأتم

بعدإلابهالعلميمكنفلا،بوسطيلزممااللوازمعنيقالولا،ولازملازمبينهذا

علىملزومبكلالاستدلاليمكنكما،عليهبهالاشدلاليمكنبل،الوسطذلك

علىبالملزوماستدللهذالازمهذاأنعلمتى،بالملزومالعلمذلكشرطفإن،لازمه

.(3)"اللازم

والرابطة،ومحمولموفوعمنالأرسطيالمنطقفيالقفيةتكون:القضيةعناعرتعديل.3

،للاستخدامالمضيقةالصورةبهذهالقفيةفيلنظروجهلا،لكنالأسوار.إلىبالإضافة

جملةتكون"وقدخبريةجملةهيفالقفية،مكوناتهاتوسيعفيواسعةآفاقأتفتحفاللغة

.168،011ص،انطيننعلىالرد،نبمبةبن(9)

.921!ص،الابقالمرجع(2)

.104ص،الابقالمرجع(3)
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.(؟)*كثيرةبقيودمقيدأمضمونهاكانإزامتعددةألفاظمنيكونوقد،لفظينمنمركبة

والأحوالوالعطف*الصفات:وهيالنحاةمنالقيودلهذهأمثةتيميةابنويضرب

صورتهاعنتخرجالقضيةتجعلالقيودوهذه.(2)"كلذومخوالزمانوظرفالمكانوظرف

لم،كثيرةبقيودمقيدةالقضيةكانتفإذا،والمحمولالموضوعمنالمكونةوهيلناالمألوفة

.(3)*متعددةومعابتعددةألفاظمنبل،لفظينمنمولفةتكن

:الاستدلالتومصيع:فافيأ

والخطابي،والجدليالبرهاني؟هي:أقسامثلاثةإلىالمضمونحيثمنالقاسيقسم

المشهوراتهيفموادهالخطابيوأما،قبولهايجباليوهي،يقينيةموادهكانتماوالبرهاني

يسلمهاماموادهالذيهووالجدلي،ظنيةأوعلميةكانتسواةالجمهورلخطابتصلحالتي

لذلكتبعأالاستدلالفيالمقدماتوتنقسم.(")"مشهورةأوظنيةأوعلميةكانتسواة،المجادل

مظنونة.مقدمات،مشهورةمقدمات،ةي!يقيمقدمات:أقسامثلاثةإلى

المسلماتهي"الجدليفمواد،سياابنذهبكمابإطلاقالقسمةهذهتيميةابنيقبلولا

ومواد،باطلأأوحقأكانتوسواة،تكنلمأومشهورةكانتسواةالمجادليسلمهاالتي

وغيربرهانيأيكونزلكمنوكل،الجمهوربهايخاطبالتيومخوهاالمشهوراتهيالخطابي

لاأنالبرهانيلهثرطمن"ليسإذ؟دقيقةليستفالقسمةوكاذبأ*)"(.صادقأويكونبرهاني

للبرهانصلحمشهورأكانإذاالرهانيبل،المنازعبهئجادللاوأنالجمهوربهئخاطب

خطاببهايرادفالخطابياتوأيضآ..والجدلللبرهانصلحبرهانيأكانإذاوالجدلي،والخطابة

علميةكانتوإن،ظنيةكانتوانالجمهورعندالمئسهورةبالقضايايكونإنماوهذا،الجمهور

والمجرباتوالوجودياتالحسياتفي(7)اليقينياتحصرتيميةابنويرفض((6)"دوجأفهو

1(؟)

(2)1

(3)1

(4)1

(،)1

(6)1

(7)1

.\"!"،افطيينعلىالرد،نجمبةبن

.17،!"،الابقلمرجع

.؟74"رو،الابقلمرجع

.439ص(الابقلمرجع

.44.ص،الابقلمرجع

.،4صء؟،الابقلمرجع

.033-03."ء"الابقلمرجع
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أيفأليفحاليفبنيمدىتوسعةيجبئظرهوجهةفمن،العقليةوالأولياتوالحدسيات

.والمشهوراتانواترات

الاسي:المنطق-3

بخرعهاالنيالمفهوماتجعلتلأنها،الأرسطيالمنطقفيالواقيةالنزعةتيميةابنرفض

بنجحولم،(9)"هلعللهيبما،الطبيعيالوجودوراءتوضع"وافعيةكياناتالإنسانيالعقل

المنطقي"صبرورةالأمرهذاعلىوترتب،محايثأالكليبفيإذافهاالتخلصفيأرسطو

بانتسليصأ،والوجوديالمعرفيبينيها!نلابفيدتصدبفأأونصورأالعلمبانوالزعم،وجوديأ

الوجوديليرتد،بينهماتفاضلكلمعهايزولالتيالمطابفةهذهبلوغعلىالمطلقةالقدرةللعقل

.(2)8.ودعبلاالمنطفيالى

فيالوقوعمنالذهننعمحو!لةمعيارهوحيثمن،المحايدةبمهمتهيقومالمنطقيعدلم

المنهجومن،علبةالبرهانومنماهيةالحدمنالجاعلةالواقعيةعليهنفرضآلة"بلالزلل

معيارأالأخيرمنحصلمافيمعبحوالعلمالوجودبينالعلاتةيقلب،مطلفأعلمأأومتافيزيفا

هذا)براز،عملهمنالسلبيالجانبفينيميةابنحاولوفد.(3)"الأولعليهبكونأنيجبلما

بعدهالناقي،البهأدتالنيللألياتتفكيكأ،والوجوديالمنطقيببنللمطابقةالواش"الأساس

بفضل،والوجوديالمنطفيبينالارتباطوفك،المطابفةهذهازالةالىتسعىموجبةمرحلة

رياضيةصوريةمنالرليةالعلومفيحدثماتلائمالتيالاسميةتلاثمللعلمنظريةوضع

.(")*أليئالسابقالعلمناريخلهايئهدلمنقبةرياضبةتججريبيةممحولةفطقبة

الصعبدعلىك!رةمفارناتالىأدتللكليالواتعيةالنظرةانبوضوحتبميةابنببنلقد

التيالعقلانيةمظاهرمعظمويردبل(السابفينالفلاسفةعندوالمنطفيوالأنطولوجيالمعرفي

الايوجدلاالاسأذهانفيكليمطلقهو"فما:يقول)ذ،الأمرهذاإلىخطابهمفيتبدت

.17،ص،العر!ةالنلنةرالمتلاعلاح.المرزوني(1)

.17،!"،انطفينعليالرد.نجمبةاين(2)

،174!ص(الابقالمرجع(3)

.761"ط،الايقالمرجع(()
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فلاالخارجفيوأما،كليأالذهنفيلكونهكليأسئيىانما،الأعيانفيقيزأمثخصأمتعينأ

كلامافيذكرهيتعددفلهذا،العلومعامةفيينفعالأصلوهذا،أصلأكليهومافيهيكون

:يقولمنمنهموالمتفلفة..الناسمنطوائفضلفيهالغلطوبسبب..إليهالحاجةبحسب

بالمثلالقائلينأفلاطونشيةعنيذكركما،الخارجفيالإطلاقبشرطالمطلقيوجد

المطلقالكليوأن،للمعياتمقارنةالخارجفيالمطلقاتوجوديزعممنوفهم،الأفلاطونية

القولينوكلا،المنطقصاحبأرسطوأتباعمنعنهيذكرمنيذكركما،المطلقالمعينمنجزء

لامختصمعينشيءإلافيهليم!الخارجأنالعقلوضرورةبالحسنعلمفإننا:صرلحخطأ

والتم!ديقاتصورعلىمخصلأنيمكنلاالمنطقيالصيدعلىثمومن،(1)*..ألعأفيشركة

هو،الفلسفيالمنطقفيوالقياسبالحدحصولهتيعيةابني!يالذي"فالعلم،والقياسبالحد

.(2)*ضرورةخارجهمايحملالذيالتجريبيالمضمونأوبالمادةيمدهاالذيالعلم

والتصديق،لتصورالمضوناتفعطياليالعلميةالفعاليةهيضروريةسابقةمرحلةهاك

موضوعاتتعدالمضعوناتهذهفإن،والأقيسةللحدودمامضموناتتحصيليتموعدما

محتواها،علىالتحصيلعمليةتقدمتكما،مفتوحةمفهوماتتظلكونها،طبائعوليت

الإرراكوارغانون،للمضمونوالمحصلالحسيالإدراكأرغانونبحسبضاقتأواتسعت

بروزجعلماهماالفلسفيةالواقعيةأهمتهمااللتانالعمليانوهاتان،صوريأإياهالمعالجعالعقلي

الذاتأمامحواجزتوجدلاأنه،الأمرهذاعلىويترتب،ممكنأ")3(أمرأللمنطقالفلسفيالنقد

فرقلالتجرلتاموضوعهيبماالموضوعات*وكل،مفتوحالصرفيفالمدى،نوعأيمنالعارفة

عليناتفرضقيودأيضأيوجدولا،الماسبةالرموزاخيارفيمفتوحةحريةأيفأونملك،(1)"اهيب

تيميةابنأرجععندما،كبيرةبصورةالأمرتعممفقد،الاستدلالمنمعينةأنماطاختيار

،بيستلزمأأنأوكذاعلىيدلكذاالدليلأنلنابالنسبةفالمهم،اللزومعلاقةإلىالاستدلال

الدليل.هوفالمهم

.612ص،\ج،وانقلالعقلتاقض!رء.تجميةت*ا(؟)

.18،ص،ةي!لاالفلفةفيالمقلاسلاحالمرزوني.(2)

.18هص،الابقالمرجع(3)

.18هص،الابقالمرجع(4)
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مافعامة،معينموجودلأحوالبالرموزالتيةوهو،المارفةالذاتبهققومفعلوهناك

ذلكبعادةالعلممنهو،الموجوداتبأحوالالكليةالعلوممنالعقلاءوسائربلالفلاسفةعند

والعلوموالطبيعيةالعقليةالعلوممنعندهمماوعامة،بالحدسياتيسمونهماوهو،ا،وجود

هيالموجودفعادة،(1)*أملعكانإنالمجرلاتمنالقسمهذامنفهو،الهيئةكعلمالفلكية

ومن،صرفتنافياللزوميةالعلاقاتإدراكعلىمقمدينتجارينانقصدهالذيالمودالعدف

تنظيمأثانيأعلعنافيولتظيمها،أولأليهاللتمييزوعلاماتسماتمناخترناه"مافهناكثم

عوائدعنلاالتيالتجاربنسقمشاكلأالمسمياتنسقأو،العلميةالأسماءنسقفيهيكون

.(2)طبائعهاعنلاالأشياء

إلىالمنطقيمنالمشروعةغيرالوهمية*القفزةتامبوضوحإذنالاسميةالنزعةترفض

وأن،فعليوجودذيطبيعيكليمنمطابقةنسخةالذهنيالكليأنالظنأعني،الوجودي

الجوهرلة،الصوربينالوجوديةللروابطمطابقةنسخةالذهيةالتصوراتبينالمنطقيةالروابط

،الشيءبطيعةقعلقةليستإذنفالصرفة،(3)+العلةونظرلةالماهيةنظرلة،الحالينبينوالمطابقة

!اذأ،الموجودعاداتعنتجرلةمنلهعماللعبارةالإنسانيضعهاالتيبالموضوعات"بل

منلهامالصياغةمفهوماتمنالعالمةالذاتوضعتهماهوبل،الموضوعطبيعةليسفالمعلوم

.(1)!التجاربتلكوتنظيم،6لهعادعنتجارب

"أمرانوهما،نيصيةابنمجسبوالتدليلالتسميةهما،رئيسينمفهومينعلىالاسميةتقوم

بهينفعلمطلقةحقائقالعلميةالصرفةتعدولم،وغايتهالمتكلمبقصديرتبطان،(5)وضعيان

،الأشياءبحقائقممعلتجريدمنخىأواقدسروحأو،فعالعقلمنقلقيأالإنسانيالعقل

العلماءعليهايتواضعاجقاديةموضوعاتنسقهوبل،الإنسانيالعقلخارجذاتهافيهيكما

.388ص،المريةالفلفةفيالعقل)صلاح.الرزوني(1)

.271"ط،الابقالمرجع(2)

28.!"،انطفيينعلىالردنجبة.ابن(3)

.286ص،الابقالمرجع(،)

.289ص،الابقالمرجع(5)
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.(1)يخزلااصطناعيةلغةإذأإنها،الموجوداتعاداتحولالحاصلةالتجرلةعلىللدلالة

فا.حصرهايمعب،)التيمي()2(للمشروعتفاصيلهناكوبالطبع

فيوبخاعةالمنهجهذاعلىترتبوما،للفلسفةمهجأبوصفهالمنطقتيميةابنويرفض

الأنطولوجيالصعيدعلىعقلانيةلامظاهرالمنهجهذاأتجفقد.الإسلاميالأرسطيالتراث

مثلالسععيات")3(.فيوالقرمطةالعقلياتفي"السفسطةإلىأدىتيميةابنوبتعبير،والمعرفي

رفمن!هذايعنيلالكن.الوحدةووحدة،الفلسفيوالتصوف،المفارقةوالعقولالفيضنظرية

فلسفيةفعاليةتأسيسفيمكن،والعمليالنظريالصعيدينعلىحكمةهيحيثمنالفلسفة

الجديد.الاسميللمنهجاشادأجديدة

ماهياتليستالصرفةأنفطالما،الفلفيللعقللهانهايةلاآفاقأالاسميالمنطقفتحلقد

فيصبح،والإضافةواتطولرللتعديلقابلةللذاتنظريةممارسةهيوإنما،واحدأواقعأتعكس

فضيةكلفيالثاهدهوحب!ميالبرهانأوالدليلأنوالمهم،مطلقأوليسنسبيأالفلسفيالفعل

لمتيميةابنقدمهاالتيالاستلزامونظرلة،العلميةالعقلانيةطرلقفيكبيرتقدموهذا،مرفية

نظريةوضعمنأوللوش!يعذونالمنطقفمؤرخو،الحديثالعصرفيإلاأهميتهائدرك

هي1891سنةالكاملالاستلزاملظريةلوش!وضهاالتيوالصورة..الكاملالاشلزام

.(")"(س)مناستنتاجهايمكن()صعبارةتمامأالمعنىفيئرادفصتشلزم"س:كالآتي

.289صانطقين.علىالرر،نببةابن(1)

.299-292ص،الابقالمرجع(2)

.182ص،\ج،رانقلالعقلقافن!لهرء.نجبةابن(3)

.2؟8"ط،\ج"الابقالرجع،4)
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الخامس:الفصل

تيميةابنوفكروالمنهجالمعرفةمبحث

الزعبي8أنور

مة:مقلى

لان،نسبيأالحدلةالمباحثمن،بنفسهمسقلأمبحثأيشكلبوصفهالصرفةنظرلةمبحثإن

من،عديدةمسائلموضوعاتهوتتناول،عامبوجهالفلسفيةاللراساتحقلعنيمصللم

نأبوسعناوهل،موجودةالصرفةهذهكانتإذاعماواتساؤل،اليقينيةالصرفةإمكان:أبرزها

الثروطهيما،إمكانهاافتراضوعلى!لها؟يوهلنابمامزودونمخنوهل،إليها؟نتوصل

الإدراكبةوسائلناهيوما؟الصرفةمنالوعهذافيدورهاتلمبالتيوالسيكولوجيةالموضوعية

وأوحيأالمعرفةتتحققكان!؟ذلكخلاتأم،حدسيةأمعقليةأمكانتحسية،مخقيقهافي

..إهذاشابهوماإلهامأ

يعرفماأو،المختلفةالملوممسائلإليهاننتهيالتيبالإشكالياتالمعرفةمبحثيهتمكذلك

بهدف،طبيعتهاعلىللوقرفالمساثلهذهوتناقش،ذاتهاالعلميةالقضايالا،العلمبفلسفة

سائغة.أومقبولةنجملهاحلولاتتراح

فطقيةوأساليبخطواتإنهاحيثمن،البحثبمناهجأيضأالمعرفةمجثويهم

اليقينية.الصرفةمخقيقفيتسزشدأنيمكن،وعمليةنظرلة،واجرائية

،العصورمخنلففيالقداسوالمفكرينالفلاسفةعدكيردوروالمنهجالصرفةلمسائلوكان

فقد،خلدونوابن،تيميةوابن،والغزالي،حزمكابن،المسلمينوالمفكرلهنالفلاسفةفيهمبمن

كظرياتوبلورتهااشخلاصهايمكنوفيرةإسهاماتوقدموا،والمهجالمعرفةبمسائلاحتفوا

بالثريعة،الإيمانالىخلالعامنفاتهوا،والمنهجالمعرفةمبحثمنكثيرةجوانبفيتصلح

علىالأدلةكفايةلعدمالرافضموقف،الفلاسفةشيدهاالتيالمتيافيزيقيةالأبنيةمنوالوقوف

.!.8أ"دمكاا"م!.!آلهلأهـممه"كه،الأردنيةالجام!اتفينجرمكرغومحافر،وانهجالمعرفةفلفةفىومفكركاحث8
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يأتشييدإلىتخطيهابالوسعلي!،النطاقمحدودةالبشريةالصرفةأنإلىوتوصلهم،منهاأي

إثباتحدعدالخصوصبهذاالاستدلاليةمعالجائهمأبقىمما،فسع!تلابإلاميافيزيقية*أبنية

الاطمئانإلىبالتاليأوكلهمالذيالأمر.فارقةنكهةذاتوجعلها،فحسبوالنبوةالإلوهية

الخبرتع!تصدالتيوهي،الغيبعالمبناءتفاصيلحيثمنالإسلايةالثريمةتقدمهبماوالوثوق

مخققوا..كمادفعهبالوسعليىوبرهانأاستدلالأإليهيركنبديلأ

مسائلصلبمنوئعد،تيميةابنبعبئهانهضالتيالمعالجاتببيانأسهمأنهاوسأحاول

وتقديمها،وأصاتهاعمقهاومدىالحقلهذافيإسهاماتهأهميةتتانكي،والمنهجالصرفة

الإسلامية.بالريعةقدمماارتباطومدى،المفيدالجديد

أبرزهامنلعل،موضوعيةدوافعوالمنهجالصرفةمساثلمعالجةإلىتيميةابندفعتلقد

الأرسطيالمنهجغذإن..الزللمنالذهنتمصمآلةالأرسطيالمنطقبانالقائلةالدعوىافتشار

إلىتيميةابندعاالذيالأمر،ةق!تيلامنعلىوعيب،العلميةالمنهجياترأسالعصرذلكفي

بيانثمومن،مراجعةإلىمجتاجحكمثمةأنأم،كذلكنفسهفيالأمرأنفعلأهل:يشاءلأن

لماوقعإنماالمنطقفي!الكلام:بقولههذاعنتيميةابنيعتر..إوالأقومالأصحالحكمهوما

الآلة،هذهفيننظرأنفاحتجنا،فكرهفييزلأنالذهنمراعاتهاتعصمقانويةآلةأنهزعموا

.(1)!؟كذلكالأمرليسأوقالواماهيهل

يتقنه،أوالأرسطيالمنطقإلىيتعرتلممنأنهذايعنيفهل،كذلكالدعوىأنوطالما

منانطقيعرفلامن،الناسمنيدخلمنضمنهناويدخل.لديهعلمبأييثقأنيمكنهلا

الرسولمقدمتهموفي،التاريخبهمحفلممنوجماعات،ومصلحبنأنرادأ،الشعوبمختلف

.والمسلمون،لصحابةوا،!

النظروإعادة،الحقيقةوبيانالمنطقفيالنظرإلىتدعوالحاجةأنتيميةابنارتأىهنامن

إليها..تقودالتيوالمنهجيةالحقةالمعرفةعلىللوقوف،والمهجالصرفةمسائلفيجذريأ

.602ص،\ج(العجمرفبق:مخفي!،انطقيينعلىالرد.تيبةابنانظر(1)
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كماوتفميلأجملةنقضهأوتخطةبهدفلاامشفيضةدراسةالمظقتيميةابندرسلقد

مدخلاتهبعضوعوار،عليهتطلقالنيالأحكامبعضعواربيانبهدفوإنما،شائعهو

كمامقاماتبأربعة،إطارهضمنيعالجهااليالقضايابحصربادئأكلها.لا،وآلياتهومخرجلأنه

التصوروأن،بالحدإلايناللاالمطلوبالتصورأندعوى:التواليعلىوهي،يدعوها

العلميفيدالقياسوأن،بالتصوراتالعلميفيدالحدوأن،بالقياسإلايناللاالمطلوب

جميعأ.الدعاوىهذهفثدوقد،بالتصديقات

بثكلوتفنيدهاالموضوعاتهذهمعالجةتيميةابنيبدأأنوقبل(مهقهإنجازسبيلوفي

مما،وعمقبثصموليةوالمنهجيةالصرفةمبحثمعالجةفيتوسع،لهامعالجاتهوأثناء،مستقل

منقثنالذيالأمر،فيهفكرهعصارةليقدم،مستهدفبشكلوالمنهجالصرفةبمبحثأشغله

الجديدمقدمأ،الخاطئةأوالصريحةيخرالعقلانيةمقابلفي،الصريحةبالعقلانيةيدعوهماخلاله

المنطقأنوهي،الأهميةبالغةقضيةإلىتيميةابنتنبهلهذاكمدخل..؟زلكعاجفكيف،المفيد

الواقعفيهيالي،والمهجيةالصرفيةالمعالجاتمنمحدودةمساحةسوىيغطيولاالنطاقضيق

الذيالأمر،بحتصوري،المنطقأنعلىفضلأ(الأرسطيالمظقيغطيمماوأعمقأشمل

بالإضافة،عنهاويحجببلقط!ملايعالجهالاومنهجيةصرفيةمسائلفثمة.القيمةمحدوديبقيه

صورةمثل،وأقوىأسهلأخرىمنطقيةصورفثمة،شاملةوليستاصعبةصوريتهأنإلى

الصور.منويخرها،الأولىقياسوصورة،التمئلقياس

،الأمورلتستوفيمعالجتهاينبغيصرفيةمجالاتثمةأنإلىتيميةابنفطن(الرؤيةلهذهتبعأ

الفطريةوالمنهجيةالصرفيةالعمليهاتفيولتثل،المظقيةقبلالمعرفة:فيالمجالاتهذهوتفل

خارجالمعرفةومجال..المسلمةأوالبديهيةأوالأوليةالقضايالبناءوالممهدةاللازمةوالسيكولوجية

قياسمثل،ظيةواعتبرتالأرسطيالمنطقنبذهاالتيالقضاياتلكفيوتتصث!ل،المنطقية

فوقالصرفةومجال..المهوراتوالقضايا،الأولىوقباس،الشاهدعلىالغائبوقياس،اتمثل

وأالمظقيةالقضاياضمنالحشرعلىتتأبىالتيالإلهاميةأوالحدسيةالقضايافيوتتمثل،المظقية

نطاقخارجعليهامجمعأيكونيكادالقضاياهذهوأغلبعنها.الخارجةأوعلهاالسابقة
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وتكادتشكيكموضعكانتفإنهاذلكومع،افقفينجمهورعدأي،الصرفةالمظقيةالأبحا:

..بعضهمنظرفياليقينيةالصرفةحقلمنتقص

الدنجية-كالفضايا،وغيرها،القضاياهذهعنالاثحةالمعرفةأنيرىقيميةابنكانولما

ضمنمعالجقاأو،السقيمةالمعالجاتببعض،يخهاللاختلافنظرأ،بدورهاقعابمكاتالي

وصغالمعرفةتشسدفيدورهاتلعبكانتالتيهي-والمنطقتواءمكيري!بتاأوالتأويلإطار

صعوبتهمنبسبب،ضيقةحدودفيإلاالدورهذاثليلعبلمالمنطقأنحينفي،الحضارات

الناسغالببهاآمنالتيالإسلامبةالشرلعةفيالمنطقيةالنىعنالبحثفإن،مسالكهوضيق

والتقولم..الإثباتفيإليهايحتكمأنبوسعهاشموليةرؤيةضمن،والبلورةبالمعالجةلجديرة

مسالكوتبنيبلورةإلىبالقطعستؤديفإنها،إيجابيةجاءتإن،المصعىهذانتبجةإن

يكونلأنالأرسطيالمنطقسينتهيوبهذا،وأدقأصوبومنهجية!اجرائيةمنطقيةوأساليب

وأ،والشرلعةالفطرةمعتتواءموالأساليبالمسالكهذهوأنسيمالا،تحكمهأنلالهامحكومأ

ولاالحقإلابقولولايفعللا-تعالى-فالله.اليهجمبعأإرجاعهاويمكن،المقولعريح

لموبهذاوالشرلعة.تتواءمالتيالأساليبتفضلأن،لهذاتبعأ،الضرورةومن،بالحقإلايخلق

جاءمافجميع،كذلكالأمرأنويما.اللهعدمنبوصفهاالريعةاشلهامعنتييةابنيففل

لمإنناقصبهافالإممانوالا،فعلأورأيعليهيقدمأنبحاليمكنولا،ففسهفيحقهوفيها

إطلاقه.على،المعقولعليهايقدمثمبالثريعةيؤمنمنتيميةابنأرانولذلك،كذلكيكن

،جدوىوأكثروأوسعأرحبآفاقإلىنطير،لهاليسبهمة،تيميةابنالتوجههذاقارلقد

خطلببانغاتها،شاملةنقديةمراجعةإلىتستد،واسعةتاصيليةعمليةخلالمنإليهااتهى

ذلك،منبدلأوبلور.الحقةوالمنهجبةاليقينيةللمعرفةالأرتىالسبيلالأرسطيالمنطقاعتبار

ماكلمنطبعأبالاستفادة،المعارفوتقرلرالمسائلتناولفيوأبلغأصوبومنهجيةمعرفيةنظرة

..الأرسطيالمظقفيهبمامنهالإفادةجديرهو

الوقتذاتفيالرلعةتكنولم،أنتجفيماالشرلعةعنبعيدأتيميةابنيكنلموبهذا

تيميةابنأنهذافيوالمعنى.مباشرةتعالجهاأوالشرلعةلهاتعرضلمنتائجإلىيتوصلأنلنعوقه

عزقولهمشرشدأ،والوجوروالحياةبالثريعةوأرنىأعمقفهمآومفيفأعملهفيمجددأكان
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وقوله،(53:)فملت،الحقأنهلهميتينخىأنفهموفيالآفاقفيآياتنا)سنريهم:وجل

.(6:)سبا،الحقهوربكمنإليكأنزلالذيالعلمأونواالذين)ويرى:تعالى

،كانمصدرأيومن،نفهفيحقأيكونعندما،معرفي)نجازايأنيرىكانفقدوبهذا

الحقمل!ملاالعالممهاممنوان،والريعةنتعارضأنلهايمكنلاالخالقآباتمنهوآبةفإنما

بهجاءماأن،النهايةفي،ستثبتالتيوال!ثواهدالأياتهذهعلىالوقوفمنبكثرأنهو

نفسهافيحقةمعرفيةاستزارةكلانيرىكانكذلك.الحقهوالسلامالصلاةعليهالرسول

العلملأن،الحقهيالريعةأنتاكدأنإلىذلكبعدالعالمينهيبحيث،علمآالعالمتورث

المالوفة.بالوسانليعلممالاعلميورثبهاوالعمل

والتي،الصرفةوالنقديةالتاصيليةأبحاثهالىتيميةابنتوجه،النظرةهذهمعوانسجامأ

.أخرىمباحثعلىفضلأوالمنهجالمعرفةمبحثفيقميزأمفكرأمنهجعلت

هيالثريعةمنبتاثيرفهجتهفيتيميةابنمعالجتهاالىانصرفاليالأبرزالمسالةكانت

التيالبديهيةأوالبسيطةالأوليةالمعرفيةالعملياتالىالمعارتارجاعأي،المعرفةتاصيلمسألة

وهي،الفطرةلعبتلذلكبها.الاععتهادكيفيةنقنينيحاولوأن..بالفرورةالانسانمعلأ

الععياتكلعلىالسابقةالفطرةهذه،وفكرهفهجبتهنجاءفيمركزيأدورآ،شرعيمفهوم

يجدأنالايسنطيعلافالإنسان،شرعيةأمحكمية،منطفيةغبراممنطقيةأكانتسواءالمعرفية

دفعهايمكنلاالمساثلوهذه(الثاملةالمنطقيةالمعالجةيعالجهاأنقبلالمساثلببعضعالمأئفسه

الأحاسي!ثلمباشربكلحاصلهوماذلكمن.عفلهفسدوالافهاوالفكاك

وألهاالحكمعنالنظربمرف،وتصورهابهاالعلمإلايمكنلاالأشباءفهذه،والانفعالات

وأنالمعطياتهذهتستفبللأنمحكومةالنفسأنبمعنى،سيكولوجبةهناوالمسألةعليها.

معالجهاقبلالإدراكعلىننعاقبصثخصةمجردةأعيانبوصفهاالمختلفةبتمابزاتهاتتمورها

موضعنكونكارتلهان،للفحصاخضاعهاحبنالتصوراتهذهمثلأنبيدومنطفيأ.معرفيأ

تصابكان،غبرهأوبالمرضيفسدهامالهايعرضفقد،الأفلعلىالسليمةالفطر)جماع

الناشئةالأولىالحالةففيالأعل.فيالفطرةبسلامةيقدحلاوهذا،وضعمافيبالسقمالفطرة
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أما.الأحوالأغلبفيسلام!هاإلىالفطرةترجع)؟(وبهذاالمرضيزيلبمايعابمفهذا،المرضعن

اخلاطعنناشئةتكونفقد،علاجهايمكنمرضيةحالةعنناثئةليستالتيالثانيةالحالةفي

مثلأ،كالثكمقرغيرسقمعنناشئةتكونقدأو،شيءفيإليهايحتكملاوبالتاليجنونأو

بطيعتها.فاسدةتكونأندونالشيطانغوايةأو،هواهاواتباعالنفصغوايةعنالناتجأو

منللخلاصإليهوالدعاءوتعالىسبحانهاللهإلىبالاتجاءإلاالسقمهذامثليندفعفلاوبالتالي

غييثم،سمعإئةيالفهقاشتيذتزغال!ئثيطالطيمنيرغئلث)قيافا:تعالىيقول،الوضعهذا

.(2)القيمةالفطرةحاليصلحوبهذا،(002:)الأعراف

اتصوراتفرزفيسليممعيارالناسغالبعبيجمعوماالسليمةالفطرةفإن،لهذاتبعأ

السليمةللفطرةمعقولأكانما،الصحيحة"العقليات:تيميةابنيقولهامنغيرها.عنالحقة

فسدوان،آدمبنيفيموجودأيزاللاالقدروهذا،إدراكهايفسدلمالتيالإدراكالصحيحة

الذيهوقولهأنفرلقكلوادعىالناستنازعإذالكن،آخرلنرأيفساديلزملمقومرأي

منمزلكتابإماشهادتهصحةعلىيتفقونماإلابينهميفصللم،السليمةالفطربهتشهد

.(3).الإدراكصحيحةأنهاالطائفتانتقررفطرشهادةوامابينهميحكمالسماء

وجوههجميعمنالموضوعمعالجةفييقصترلمهذامعلكنه،شخصيأبهاععدماوهذا

القضايابعضصحةافتراضحيثمن،المطلوبإلىيفضيالفرضيةمبدأأن،أيضأفارتاى

الطريقةفهذه،العمليالمحكموضعووضعهاعليهاالدليلإقامةثمومنشابههاوماالبديهية

عدهتتبرهنأنإلىمسلمةياخذهامصارراتمنفيهاللالكبدلاالملوم"فكل.سليمةأيضآ

:يقولذاتها..الشرعيةالقضاياعلىالمبدأهذايطبقبل.(()"دعبفيما

.285ص،3ج،1979الرلاضسالمرشاد:نحقبئ،النقلوعالمقلقمارضدرء.يبةابنانظر(1)

.13؟ص"3خ،الابقالمرجع(2)

.82هص،3خ،الابقالمرجع(3)

،؟978،المرليةالهمرا:ليروت،وولد.الجديالرحمنعبدجمع،تيةابنفتاوىمجموع.تييةابنانظر(4)

388ص،هخ
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سعيبأدنىحصلبمقتفاهوعمل،موجبهفيونظر،سلمأورسلهبالثهالإيمانأخذ"إذا

فيما!الرسولتصديقنفسفإن،صحيحةسلكهاالتيالطرلقوأن،اللهمعرفةمنمطلوله

.(؟)"كلذبصحةيقييأعلمأعندهيقرر،وطاعتهريهعنأخبر

ماعلىالبرهانإقامةومحاولةالطرقهذهعنالتغاضيعنناتجوهو،الكعرضإذاأما

طرقهكانتإنسيمالاالعلمقبلللشكمستلزمالظري"الأمربقولهتيميةابنفيرده،أوليهو

فييخصرالثكمجالأنهذاومعنى.(2)*هيفلكالطرلقتلكيرتلممنفكل،طوللةخفية

موضعليستالأخيرةالقضايافهذه،ذاتهاالفطرةبقضايالاالفطرةلقضايااللاحقةالقضايا

ذكرنا..كماويخرهالوسواسأوبالمرضلهايعرضدا!فلاكانوان،شك

فيها،التوقفأو،إنكارهاأوبالحقائقالشكتدفعأنويمكنمسوغةجميعأالطرقهذه

حينثذفيمكنذلكعنرغمأقائمةالأمرهذافيالمنازعةبقيتمافإذا..للفطرةالتسليموتوجب

إلىمرجعهيعلملاأويعلمبكونهالإنسانصرفة"إن:بالفولحالهعلىبقيمنعلىيررأن

لأنه:ويضيف.(3)+عالمةأنفسنابوجودناإلاالعلممنكرعلىمختجلاولهذا،عالمةففسهوجود

الثابتالمذكورالعلممنالناظرعنديكونأنبدفلاوالاشدلالبالنظرمشفادأالعلمكانمتى

مطلوبأبهيطلبالذيالتفكرفيوسببأأصلآذلكفيكوننظرإلىحصولهفيمجتاجمالاقلبطفي

.(،)"رخآ

بيد.للفطرةويرجعهاالصرفيةللعملياتتيميةابنيوصلالشموليةالمدققةالنقديةالعقليةبهذه

منتجةلتبقىتتعداها!انما،السالفةالمعرفيةالعملياتبعضعندفقطتتوقفلاهناالفطرةأن

ومقضيانهاالفطرة*موجبات:تيميةابنيقولسلف.فيعاالحالهوكماتلقائيةنزوعيةبطريقة

الأوائلجوارفإلى.(5)"المعارضمنسلمتإزاالفطرةكمالبس!جمشيءبعدشيئأتحصل

فتصور،الحقنحوبهتنزعإحداهما؟النفسفينزوعيتينقوتينتتضمنفالفطرةوالبديهيات

1(؟)

(2)1

(3)1

(4)1

(5)1

38.ص(هج،تيميةابنفتاوىبحصوع.نجبةابننظر

.1)1ص،8ج،مابقمرجع،وانقلالعقلتعارف!درء.نبمبةبن

.27عى،العليةالمجة:يروت،افطقنقض.نجبةبن

.3هص"الابقلمرجع

.383ص،هج،القاوىمجموع.نجميةبن
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الفوتانوهاناننافعأ.سلوكأليسلكالخبر،مخوبهتنزعوالأخرى،حقيفتهاعلىالأشياء

ىالا،الناسغالبلدىالحالهوكما،والخيرةالحقةالتصوراتحصولسبيلفيتضغطان

الأمرلكن.عبثيةنممبحوبالناليوشريرةمفللةأنحاءعلىتكونأنالممكنمنالتلقائيةفهذه

الذيالأمر،الفارحةالعوارضمنالابريئةالبسطاءوالاسالطفلحياةتكونلذا،كذلكلي!

نزوعبة.لفوىالنفسبانصياعالقوليسوغ

والحركة،الإدراكوبفوة،والادراكوالإحساسالشعورفوةلهالعبدن)+:نبمبةابنبفول

يحبوبالئانبةابالبالهلوبكذببالحقيصدقبالأولىفهولها.ومشلزمةللثانيةأصلواحداها

فيهاالقالفطرةعلىعاد.خلقتعالىسبحانهوالله،لهالمنافيالضارويبغضالملائمالنافع

ومعرفة،لهوالمحبةالملائمالنافعومعرفة،بهواتكذيبالباطلومعرفةبه.واتمديقالحقمعرفة

أحتهنافعآحقأكانوما،الفطرةبهصدقتموجودأحقأكانفما.لهوالبغضانافيالضار

تلعبللقسنزعويةقوىالبديهياتجوارإلىفالفطرةلشمل،وبهذا.(1)"إليهواطمانتالفطرة

تنامىبل،الحدهذاعدةي!ينابنلدىالزوعيةوالفوىالفطرةدوريوقفلاكذلكدورها

والجزئياتالمفرداتالعقلبهاينظم.(2)محضةعقليةطبيعةذاتوهي،الكلياتفتثاالفطرة

هومافيهيوجدولاكليهومابقدملا(معطيهوكماجملتهفيالعالمأن)3(زلكالمشخصة

ابنبقول.ذاتها"لهيالوجودفيهبما،فحسبمشخصةمفردةأعيانعنعبارةهووانما،كلي

والكليات.(")"معينمشخصذلكوكلبهاالقاثمةصفانهاإلاالمعبةالموجوداتفيليس:تيمية

كليةعورالذهنفيتنشاوالاختلافاتثابهملاحظةفمن.التمثبلآليةخلالمنالعقلفيتنثا

المعطياتنفاعلعلىوبخاءأيفهمأ.نزوعيةبطريفةننثأالكليةالمورهذه.وحدهبالذهنخاصة

ونشكل،العقليوفرهااليوالكلباتوالثعور،الإحساسيوفرهاالتيوالمفردةالمثخصة

غصلالنيالأخرىالفضاياءو!ثنفيأساسأئعذالني،البدبهبةالقضاياتشا،طبيت

بهاويعند،النزوعيةالفطرةمنالنحوهذاعلىناشئةالقفاباهذهنكنلمفإذا.بالاستدلال

.29ص.المنطقض!نانظر(؟)

.032ص"الابقالمرجع(2)

.471ص،\ج،انطفينعليالرد.نييةابن(3)

.93عي،هج8التعارفيلهر..نجبةابن(()
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الىيرديالذيالأمر،دليلالىبدورهبحتاجوالدليل،رليلالىنحتاجفإنهاالأساسهذاعلى

اشدلالاتأيفيوالأساسبذانهابديهيةنكونأوليةقفعاياعنداتوقفيوجبمما،التسل

ويسوغعملهمفيأساسأويعدونهبالحفائقوالمعتدونالمنطقيونيكرهلاماوهذا.اخرى

أعول"فالقياسوالصورةالمادةعنصريمنينكونالاستدلالأنبيد.كافةباوجههالاستدلال

فطريةنكونأنإلاالاستدلالصورلبعضيمكنولاالفياس+)9(.منفيهابدلاواتجرلةاتجربة

الأحكاممعايرةفيدورهيولىنلقاثيةبصورةالرنفوصفيمودعيمزانإنهاحيثمن،أيضأ

وضبطها.

فقط،الميزانإلامعهفليسالمعينمعرفةغبرمنالكلياتعلم*من:تيمبةابنيقول

لهايكنلمجزئيانهالولافالكلباتوالا،الخارجفيالموجودةالأموروزنبهاوالمقصود

يعرففما..تلازمانوهمابهيوزنبمابعضهمويفسرهبالعدلالسلفيفسره"والميزان.(2)"راتعا

اخنلافبهيعرفماوكذلك،الميزانمنهووالمقاديرالصفاتمنالمتصاثلاتنماثلبه

.(3)"المختلفات

التمثيل،قياسوصورة،الثموليالقياسصورةفهاعديدةهناالميزاناوالمظقيةوالصور

ولاأيضأفطريةجميعأالصورفهذه.الأولىتياسوصورة،الشاهدعلىالفاثبنياسوصورة

مادةفيهاايمتعملتأو،الصحيحغيرالوجهعلىاستعملتاذاالاصوريقافيالنقصيعتردها

اللهذكركماحقوأنهاالعفليالميزانبخسعلىالته"المفصود:نبميةابنيفول،عجحةيخر

الأقيسةهيبل،منهاقسطفيهكانن)و،يونانبخطقمختصةهيولبس،كتابهفيتعالى

شمولبقياسذلكعيغسواء،المختلفينبينوالفرق،اتماثلينبينالتسويةالمتفنةالصحيحة

.(")"التمثيلقياسبميغةأو

.7"ص131ج،القاوى،نبمبةابن(1)

.11،ص،2ج،انطنينعلىالزنجمبة.ابن(2)

.131ص،2خ"الابقالمرجع(3)

.221ص،2ج،المنطتينعلىالرر.الابقالمرجع(4)
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فياللهأخبرولامادةمنإلاقطشيئأنعرفلا*ونحنالصورهذهضنتحشرالتيالمارةأما

المادةكانتفإذا،ظنيةتكونأنويمكنيقييةتكونأنفيمكن.(1)"مادةمنإلابمخلوقكتابه

كانتوان،يقييأبأشكالهالقياسيكونأيضأعحيحوجهعلىمزلفةالصورةوكانتصحيحة

.(2)"رخآلافييقييةأحدهمافييقي!ةكانتإذاايقية"فالمادةكاذبأ.فيكونذلكغير

منوالتحقق،القياسفياشعمالهاقبلالاستدلالصورمنالخققيوجبالتصورهذاإن

السيمة،الفطرإلىفيهفيرجعالصورةمنالتحققأما،القياسفيوضعهاقبلالاستدلالمادة

فيهاتعتمد،منطقيأممهااتعاملوتسبقتتاوقمنهجيةبأساليبفيتمالمادةمنالتحققوأما

والتقشم،السبر،:الخطواتهذهوبينومن،يقينيةتجعلهاالتيالمحكمةوالخطواتاتجربة

النحوهذاعلىالمادةحررتفإزا،بالتجرلةقيصيةابناهتمهناومن،إيخوالفرق،والدوران

وبهذا.المختلفةصورهخلالمنالاستدلالعملياتتدخلأنقبل،مسبقاسليمةكانت

الاعتبار،بهذاالقياسقيمةمنيقللالذيالأمر،المنطقيالقياسعنتنشألافيهافالصحة

وسيميائية،،واجرانية،وتجرلبية،فطقيةمختلفةمسالكليثملالدليلمفهوممنويوسع

الاععاد،القضاياهذهأبرزومن.غيرالاستدلالمنصادقةقضاياتونرفالفطرةهذاوفوق

فيأبلغوهو،الفطرةتونرهممافهذا،حادثلكلمحدثبوجودالاععادأو.الخالقبوجود

الكية.دونوالجزئيةالمفردةالقفعايا

قبلوتقررمخررالقضايابعضأنلناليؤكدالم!نطقيةقبلالصرفةحقلتيميةابنيحللهكذا

يضاف،الصحةهذهعليهايضفيالذيهوالمنطقفليسوعليه،الأرسطيالمنطقفياستعمالها

أوسعهيبل،بديهيةأوأوليةاعتبرتالتيالقضاياعلىوقفآليستالقضاياهذهأنهذاإلى

منطقيأ.تعابمأنقبلالصرفةإقامةفياتجرلبيوالمسلكالفطرةدوريوضحالذيالأمر.وأشمل

فيللعثروعبعضهايختارأنثمبديهاتأوأولياتهذهإنبالقوليكتفييعدفلموعليه

معياريستخرجوأنجنريأالقضاياهذهتعابمأنبدلابل.سابقونفعلكما،عليهاالاستدلال

لمالصدقمسألةفإنوبهذافها.هومامنهايخرجأو،منهاليسماضمنهايدخللئلاصدقها

وقد،استعمالهقبلتتحققوانما.حسبالقضاياقا!تاوالأرسطيالقياسعلىتتوقفتعد

.111ص،3ج،الفكررار:رضق!البويةالةفهاج.تييةابن(1)

.128ص،\ج.افطقينعلىالرد.يخبةابن(2)
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واستعملصادقةقضاياعلىئنىإذاإنهحيثمن.حاصلمخصيللذلكتبعأاشعمالهيجيء

بعضهاكانأوكاذبةمقدماتعلىئنىإذاأما،تلقائيأصادقةقضاياهفإنالصحيحالوجهعلى

ولي!للصدقميارآالمطابقةاتخاذإلىقيميةابندفعهذاإنخاطثأ.إلايكونفلن،كذلك

التجريةيكرسالذيالأمر،خارجيلعالمالأفكارمطابقةتعنيهاوالمطابقة.فحسبالإتساق

عدقأحقأبكونها*المراد:تيميةابنيقولالقضايا.صدقمنللتحققشيلأالمختلفةبآلياتها

هووهذاالخارجدونالقائلاعتقادفيمطابقةتكونقدثم،مطابقةيخرأوللخبرمطابقةكونها

.(؟)"أبذكيسمىوقد،الخطأ

يعنونالمنطقيونيكنلمفطقيةتبلأساليبوترجيحاستكشافهوالعملهذافيالجديدإن

المعرفةإنتاجفيالحققيدورهالعبعنفحاهأومهملةأومستوعبةشبهكانتبل،كثيرأبها

الناحية.هذهمنفقيرأالأرسطيالمنطقمجعلالذيالأمر

،اللزومعلىيقوم،أشكالهبجيعالقياسأنإلىيميةابنانقىفقدالمعالجةلهذهتبعأ

"إن:تيميةابنيقول.المنطقيةسيمالاالمعرفةبطبيعةوعيهعلىعميقةدلالةيدلهذاواكتشافه

استدل،لهذالازمهذاأنعرففمن،اللزومهوالعالمفيودليلبرهانكلفيالمعتبرةالحقيقة

سواء،القضايامنبغيرهاالمنطقيةالقضيةعلافةمجددالذيهوواللزوم.(3)"اللازمعلىبالملزوم

(اللزوميتحققأخرىبقضيةالقضيةارتباطخلالفمن(واقعيأأم،مظقيأاللزومهذاأكان

عنداللزوميحققالذيوهو.القضيتينبينيرلطالذيالأوسطالحدصوريأالمهمةهذهويتولى

تجعلهاوالتيواقعيينشيئينبينالقائمةالعمليةبالعلاقةفيتحققالواقعياللزومأما.التحقيق

شيءآخر،علىعلامةبنفسهالشيءيكونوقد.(3)الأمارةأوالعفةهيهناوالعلاقة،متلازمين

وقوعوعند(ملازمهيدركالشيءوقوعفعندوبالتالي.علتهعلىعلامةبنفسهيكونوقد

لزوميةعلاقاتثمةفإنوبهذا.عليهتدلمايدركالعلامةوقوعوعند،علتهتدركالمعلول

.001ص2ج.المنطقينعلىالرد.تببةابن(1)

.9ص،2ج.الابقالمرجع(2)

.7أص،\ج،قاوىمجموع.تيةابن(3)
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بها.تأثرأوفيهانلثرالتيبالوتائعاتترانهاخلالمنالفكريدركهاجمبعأالوقائعبينةهل!ورض

.(1)المعجزاتمستثنيأ.العالمفيالشيةتيمبةابنممدالاعتباروبهذا

العمليةدان،بالطبعأرسطيةفطقية،فطقبةخارجنكونأنأيضأيمكنالمعارففإنهنامن

لأنها،الأوسطالحدعلىوالاعخادالرطيأوالحمليبالفباسمخصرأنمنأوسعالاسندلالبة

روعيت)ذالزوميقباسوهو،الأرسطيالقباسجوارفإلى.اللزوممبدأعلىالأساسفيتقوم

الأصل،علىالفرعقباسأو،التمثيلفياسهناك،الصحبحالوجهعلىومخرجاتهمدخلاته

واحدأحكمأعليهمايفومأنيمكناتماثلينالثثبنأنومفاده،أيضأاللزومعلىنائموهو

تجاوزانثيلفياس)نبلفهما.للأصلالحكمأوجبالذيالحكمفاطأوالعلةباشخراج

إنما(كلبةأنهاعلمالتيالحسبات*فساثرالحكمتعميمخلالهمنيتمالذيفهوالحدهذاوظيفته

ثمومن،الكلياتالىينوصلوبه،المفرداتعلىأولأيفوملأنهالت!ثل")2(.قباسبواسطةهو

الأولي،قياسأبضأاللزوميةالأفيسةومنالاستقراء.يتموبهالشاهد)3(.علىالغاثبفياس

عهينزهتنزيهوأي،أولىالصفةبهذهفالخالقمخلوقبهامتصفكمالصفةأيأنومفاده

الإلهة.تاف!ملامعرفةفييعدالذيالأمر،عنهبتنزيههاولىفالخالقمخلوق

،المشهوراتالقضايامنطقيةخارجوغذتأيفأعادقةتكونأنيمكنالتيالقضاياومن

ابنويرى.(1)الكذبوذموالعدلالصدقمدح.المشهوراتهذهوثالأيضأ.ظةغذتالي

اناطقة،عندالحالهوكما،ومشهورات،وظنبات،يقينياتالىالقفاياتصنيفأنتيمية

ذانيغيرتقسبمهوإنما،اليفينيةالمعرفةمنالأساسهذاعلىوالمشهوراتللظياتواقصائهم

كبولي!مطابفتها.هوالفضيةصدقمعيارلأنالقضايا.نبذأوقبولفيإليهيحتكمحتى

لها)ضافيوصفهوانما،اليقينيةأوالمظنونةأوبالمثهورةوصفهالأن؟لهاالعرصةالمفة

له،بالنسبةمفنونةأوشهورةأويقينية)مافهي.(5)اهبالمعنهدوتصبفشعوربحسبيعرض

(1)1

(2)1

(3)1

(4)1

(5)1

.2.عى،13ج،لهتاوىح!ع.نجبةبن

.؟92ص،\ج،انطفينعليالرد.ةب!جنبن

.8؟ص،\خ!الالقلمرجع

.451ص،28ج،نوىمحمى.نبمبةبن

.18عي،\ج،الاسلابةابحوثادارة:ال!ياف!،نوحيدعموعة.نبيةبن
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دليلأ،لهايجدلاحبنمشهورةأومظنونةإلىحقهفياليقينيةتنقلبأنالممكنمنولكن

فربوبهذابحقها.أكيددليلعلىعثرثممشهورةأومظنونةكانتمتىأيضأصحيحوالعكس

قياس)1(.فقضابانحققعندمايفينيةاصبحتمشهورةورب،يقييةإلىمظنونهمنتنقلبقضية

كيفيةوبيانالتمثيلتياسوتقنينالتحقيقعندلكن،البعضنظرفيظنيةغذتملآالتمثيل

غالبأوهي،هذاهوالمشهورةوحال.يقينيةغذتالتيالفضايامناكثريقينيةفإنها،إثماره

(عامبوجهالإنسايةاتجربةإلىبصختهاالاعتقاديعودالقفعاياهذهفمثل.الكافةإجماعموضع

الاعتباربهذاذاتهفيحقآليسكانوان،خاطئأيكونأنيمكنلاالبثرمعظمعليهيجمعفصا

ابنانسجمفامن.ينقفهماوجودوعدمالعمليةوفائدنهمجدواهحقأيكونقدلكنه،وحده

فيالإجماعموضعالليمفالعقل،العقليانوالتقبيحبالتحسينالقائلاقكلمينرأيمعتيمية

ولاطروحاتهتنتهيالذيالشاذالسقيمالعقلبعكس.الكذبمنالصدقيقررأنيمكننظره

عندماعحتهاإمكانيةليسوغمظقيتهخارجغذتالتيالقفاياتيصيةابنيعابمفقد،بهذاتستمر

إلارسطي.للمنطلقالمعيارهذايعودولاخطئهامنصوابهاليميزصحيحآيصارإزائهايستعمل

تشكلها،فيالعملودورالحدوسإلى،المظقيةفوقالصرفةمجالإلىهذابعدتيميةابناتقل

دونحاريهاوالتي،فيهاالمضللةالدعاوىباستبعاد،الأساسحيثمنالذوقيةللمعرفةوتأييده

هذهتمببماالعملإلىبالقطعيؤديالسالفةالوجوهعلىالصرفةتقنينأنرأيهففي.هوادة

علىتحصأنمنأكثروالأدلةسيمالا،عليهتحفنالذيوالعملبالثريعةوالإيمان،المعرفة

إلىيدعوالأمرالذي،الصرلحللمعقولذاتهاالشريعةتفمنالأدلةهذهوأبرز،الريعةصحة

الإنسانعلممافإذااالعمليعنالنظريالعلمولااالدينيةعنالحكميةالمعرفةتنفصللاأن

يم!احبهمماوخير،حقهوبماوجوارحهوظاهرهباطنهيعمرإنسانأيصبحفإنه،يعلمبماوعمل

السابقة،اعتقاداتهمرسخةحقائقعليهفتتوارر،مباشرشبغيرمننفسهفيتنقدحخواطر

الشرعية،أوالمظقيةالاستدلالاتطريقعنتتجلاالحقائقوهذه.الوصفعنتضيقوأخرى

وأالحدسمنبنوعوذلك،بهوالعملللعلمكثمرةصفائهاحالفيالنفسعلىتتواردوانما

ابنانتقدهنا.ومنوحدهباحدهماتحصلولاالحقائقهذهحصولفيشرطالعلم!اتقان.الإلهام

.48ص،\ج،متوحيدمجموعة.تيميةابن(1)
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عملهممعللعلمتفويقمالمتصوفةوانتقد.لهالمشهودعلمهممعالعمللتفويقمالمتكلمينتيمية

معأ.والعملالعلمبغيريتملاالأمرأنوارتأى،لهالمشهود

وطرلقهالعلمفيعظمونودليلهالعلمفيالنظرهوأمرهمأصلالكلامأهل:تيميةابنيقول

أمرهميبنونفهؤلاء،الإرادةأهلوطريق،والمريدالإرادةيعظمونالزهدوأهل،الدليلوهو

الصراطلأهلبدولا،العلميةالقوةهيوهذهالظر،علىأمرهميبونوأولئكالإرادةعلى

.(؟)"!الرسولبهجاءلماموافقأوهذاهذايكونأنبدولا،وهذاهذامنالمستقيم

الأرسطيالمنطقدورأنيتضح،وناهجهاللصرفةالشموليةالمعالجاتهذهضوءفي

الأحكامإقامةفيعليهالتعوللمنجدوىفلا،الطرائقمكتملوغير،المساحةمحدود

منيقصىأنفالأولىوبذلك.الحقائقبهاتوزنالتيالآلةأوالوحيدالمعياروجعله،اليقينية

وأالحسابحكمفحكعهالتعبيراصحإنالإجرائيةالصرفةإلىالعلميةالمعرفةمجال

جشمنالرلاضياتوعائلةأنهنوكديجعلنامما،هذاإلىتيميةابنيحيلماوكثيرآ،الرلاضيات

الحاضر.عصرنافيالمنطقإليهانتهىماوهذا،الصوريةالعلومهوواحد

جدوىأكثرهو،الصرفةإنجازفيالصوريللمنطقبديلأتيميةابنقدمهالذيالمنطقإن

معتتسق،صريحةعقلانيةيشكلرؤيتهإلىمنتهيأ،والمنهجالصرفةمسائلتناولفيوجدارة

تمامأ.مهاالصحيحالنقلأوالشريعة

التيالاقةالمعالجاتهذهمخوتيميةابنوجهتالتيالمؤثراتتلص!نحاولأنهنابقي

والسلفالمسلمينوالمفكردنالشريعةدوريبرزوهناأنجز.ماينجزوجعته،اهتمامهجلأخذت

الحقةالمفكرينجميعإسهاماتمناستفادهماإلىإضافة،تيميةابنمنهماستفادالذينالأخيار

نفسها.في

علىعملذلكيفعلأنقبلأنهغير،تيميةابنعليهيعتمدكانالذيالمعينهيوالشريعة

اختلطوالتينهاليسمماتخلصهالمالتيالنظروجهاتمنتقدأ،فقطالصحيحالمنقولتحقيق

وبعض،والفلاسفة،والمتكلمينالنقليينبعض،هذهالنظروجهاتبينومنأمرها.عليها

.101ص،13،جالقاوىعو!جم.نيميةابن(؟)
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علىذلكبعدليعملثم.شائبةتشوبهلاصريحمنقولإلىليخلصاالمتصوفةوبعض،الفقهاء

بينيجمععملأوفىكانلرمماالعملهذاإن.الصحيحللمنقولالصرلحالمقولموافقةكف

منبالإعجابجديرةجديدةوآلياتمواقفمثمرأ،وزنهلهنقدمنأساسعلى،والنقلالعقل

باتأويل.شغفأيغير

والمنهجية،الصرفيةنظرلتهيبلوروأن،سلفماجميععلىيوتفناأنتيميةابنييهفلم

كما.مخصلاوشواهدأسانيدخلالمن،لهاال!ثرلعةتضمنعلىنطبرلهليسبشكلدقل!انما

ليعالجها،والمذهبيةالفلسفيةالطروحاتمختلففحصإلىأيضأاتجهبل،بهذايكتفلمأنه

الآراءببعضذلكأثناءمثدأ،بلورماضوءفيوضعفقوةمنفيهاماويبين،مستوفاةمعالجة

ابنبهتفؤقمبهرأنقديأعملآأنتجالذيالأمر،لمنهجيتهيصعدلاماونابذأ،منهاوالاشفادة

واقعيةنفدمل،والمنهجيةالصرفيةالففاياصلبعلىنقودهفيمركزأ..نفسهعلىتيمية

ونقد،المضوفةونقد،المتكلمينالفلاسفةأساليبونقد،الأرسطيالمنطقونقد،الكليات

المختلفة.الفرق

ضوثها،فيأنجزهاالتيوالقود،تبناهاالتيوالمنهجيةالمعرفيةتيميةابننظرةعكستوهكذا

،والأخلاق،والسياسة،واللغة،والمنهجيةالمعرفةفيعدةونظرلات،للشرلعةمتعيزأفهمأ

للفكروأعادت،ودققاوجدتهاأصالتهالعامذهبيةعنعبرتالتيالأخرىالمجالاتمنوكثير

والعلومالحكميةالعلوموبين،النقلوأهلالعقلأهلبينمشروخةشبهكانتالتيوحدته

المفسدةهذهدرءفالواجب،هذافيالشبهاتبدت!انوالنقلالعقلبينتعارضفلاالشرعية

حقيقهاعلىالأموروبيان

النهضةمفكريفيوأثر،العمليخلدونابنفكربناءفيأسهمقدتيميةابنفكرولعل

واستقصاء.مجثالىتحاجماوهذا،بعيدأوقريبمنالأوروبية
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الثالثالباب

واللخةتيميةابق

اللغويالمظهر:تيميةابنعندالمعرفةنظرية:الأولالفصل

جآأنموذ

والمنظومةالدلاليةالمنظومةبونالمتبادلالأثر:الثانيالفصل

الفكرية

الكلاميالاستدلالمنتيميةابنموقف:الثالثالفصل
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:الأولالفصل

إئفوذجأاللغويالمظهر:تيميةابنعندالمعرفةنظرية

.الشمريأميرعباس

المتكؤنة:المعرفة،المكؤنةالمعرفة:معرفطمدخل:أولأ

والصرفةالنازلةالصرفةبينالقائمالتواشجذلكمنأساسعلىقنبنيتيميةابنصرفيةإن

المعرفةتلك،البولة(والنة،الكريم)القرآنالوحيمعرفة،النازلةبالصرفةونقصد.الصاعدة

ويقينه.علعهللنبيبموجبهافيخقق،لنبواتيصطفيممنعبادهعلىسبحانهاللهبهايمنالتي

معرفةهيوتلك،واستنتاجوتمقلوتدبرتفكرعنالناتجةالصرفةفهي،الصاعدةالصرفةأما

إلهامية.معرفةإذنفهي،أمامإلىالإلهامبهايدفعلمماب!ثيءليست،عندهوهي،غيرالأنبياء

زلك،بموجب،نتمكنكي،تيميةابنلدىالصرفيالأساسحجرتحديدمنبدلا،وهاها

المعرفيالأشأمالاحقأ.(والصاعدة)النازلةالمعرفتينلتيكاللغويةالظهوراتإلىالوعولمن

،الكون،)الله؟الثلاثةالأطرافبتلازمإيمانهفهو،اللغولةالظهوراتتلكحولهتتمحورالذي

فيمعهماومتعالقأ،الآخرينالطرفينفنثقالأولالطرفمنيجعلالذيالتلازم،(الإنسان

،الصاعدةالمعرفةاطرضمنوالأولالثانيمع()الإنسانالثالثالطرفيتعالقبيما،معأوقت

الآتيتين:الخطاطتينوفقوعلىامقاصدهوميدان،للأولالصرفيالصعودأفقالثانيويظل

للها10

!الكون

الإنسان

-نسان!لا20

-
نسان!لا

!لكونا

لفها

،الإنسانوكذلكالطبيعيموضعهفي،بالمعرفةمطالبأمدركأبوصفهنفسهيضعتيميةفابن

بهائ!رثأصلأهيالتيالأشياءفيالمتصرفبوصفهأو،(الأرضفياللهخليفة)بوصفه

الفادسبة.جامعةفيالإبداعيالمتفىوريخرر،بابلجامعةفيو(رابهاعربةلغةمدرص
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توظيفدونيتملا،اتصرتذلكأنويقينأ.للانسانخدمة،شأنهجلقبلهمن)بالتسخير(

كونهمنعملهاتصعيدثمومن،والفزادوالبصرالسمع:وهيألا،والإدراكالصرفةوسائل

بوسماطة،)الله:يأتيلماووفقأ(عقليةحشةاشتاجيةإدراكاتإلىمباشرةحسيةانطباعات

.(الله-الكون-والبصروالسمعلفؤادا-لهامال!

السمععليهيرقكزالذيالمرتكزأما،عندهوتنتهيسبحانهبهتبدأ،مغلقةداثرةإذنفهي

يأ،صدقهمنمفروغ،الموجودذلكأنعلى،وعيانأأصلأموجوديخرفهو،والبصر

هو،المرتكزأوفالموضوعي،بصريةالرنيسةالصرفةوسيلةكانتفإزا.موضوعيتهمنمفروغ

سمعية،الوسيلةكانتإذاوأما،بصريحسي،كثقوتتهحيثمنهوالذي،الكون

سصي.حصيهوالذيالقلهو،المرتكزأوفالموضوعي

منالفراغأن،ويقيأصدقهما.منالفراغهو،المرتكزينذينكفيتيميةابنيشترطهالذي

منالفراغفيشلزم،()النقلالثانيوأما.البصريالثهورمثاهدأكونهسهلأمر،الأولصدق

نلكعرضثم،الروايةفيتشدددونمادومآبالمتحققذلكوما،روايتهمنالفراغ،صدقه

مقبول،والإلهامالفؤادعلىالمرتكزالعقليقبلهوما.الإلهامي-العقلي-الحصعلىالرواية

وهي؟ألا،(الإنسان،الكون،)اللهتقابلاخرثلاثةأطرافبإزاءوكأننا.صدقهمنمفروغأو

تصاعديمعرفيب6رتبموجب،بينهامافيتتواشجبدورهاوهي،(النقل،العقل،)الحس

وفقوعلى(الماعدةالصرفة،انازلة)المعرفة(همااللذين،المعرفةلوعيوفقأ،وتنازلي

الآتيتين:الخطاطين

--
النازلة()المعرفةالحس"ا".101

--
(الصاعدة)الصرفة".ا"االحس02

تلكفمدخلالحسأما،بهمقثدانوالحسوالعقل،وطريقهاالصرفةمرتكزهو،إذنالقل

يمتنعوبتوفيرها،النقلعلىالمرتكزالعقللهيوفرهاالصحةهذه،صحةمنلهبدولا،المعرفة

وششفيديوظفهاثم،الكونفيالآياتوآفاقالمعرفةميادينالإنسانفيلج،والزللالجورمنالحس
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ميدانأثمومن،النقللراكماتموئلأالحسيجروهنا.رلهمعرفةوهيألا،أتملصرفةنها

الكونية.والسننبالحقائقعقليألرلطهمباشرأ

جهةمنوالنقل،جهةمنوالعقلالحسبينالملاقةتحديدعلىحرلصأتيميةابنكانولقد

نأويقينأ،المهمةالقفايامنكيرإلىمنطلقأالعلاقةتلكمنيجعلالذيالتحديد،أخرى

بموازاةالذاتقفحالتيالعقيةالحرلةمنكبيرةمساحةامتلاكهيعنيالمرحلةتلكإلىوصوله

لغةإلى،العاطفيالإقناعلغةوالجدليوالفقهيالدينيخطابهتجاوزفيسياذلكفكان،الآخر

شخصهاوالتي،العلماءمنيخرهلدىالمعرفيينوالاختلافالفرقةلمواطنالشاملالصرفيالتفسير

في:

الأوائل.علومإلىمنصرف-1

يطيق.لاومايطيقمايحضلهبالعقلقائل-2

البدعي.التصوفإلىتجه-3

.(؟)الباطنيةالفرقإلىمضم-4

المعرفيةالوسائلأوالأطرافأحددورلإغفالطبيعيةتيجةالمعرفيةالاختلافاتقلكوكانت

التصورخصائص-وباخلاف-انهارتأنفكان.(النقل،العقل،)الحس:الثلاثة

.(2"الصرفيالأنموذجوتهاوى،للوجودالإسلامي

وشرعي؟ومليئعقلي،أقسامثلاثةإلىعصرهعلومتيميةابنقستم،زلكإلىواستنادأ

كانولهذا،والإلهيوالطبيعي،المنطقعموممنالفلاسفةفيهينظرمامثلالمحض"فالعقلي

النبواتواثباتالمانعإثباتمنالمتكلمفيهي!ظرمامثلوالمفي،والمؤمنالمشركفيهم

فقطاالثرعبظاهرناظرونإماهمثم.والسنةالكتابأهلفيهينظرماوالشرعي...والشرائع

هـ-2،5141ط،الإسلاميللنكرالعالميالمعهد:عمان،المرفةلهاسلايةتيميةابنجابر.طه،العلواني(1)

.74ص،م1994

57-47ص،المعرفةلارويةتبميةابن،العلواني(2)
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بممانيعالمونىاما،العبادةفيالظاهرلنالعبادبمنزلةهمالذينوالمؤمنينالحديثأهلكعموم

.(؟)المحضةمحمدأمةهمفهؤلاء،الرعيةالصويخةمنكالعارفين،العلومفيالفهمذلك

دون،الشرعيةالعلومجانبإلىيقفتيميةابنأنلنايتبين،عليهوبناء،التقسيمهذاومن

ذينكضمعلىمجرصولكنه،الكلاميةايليةأو،المحضةالعقليةللعلومرفضأذلكيعيأن

.والوجدانبالحسالصرفيإدراكهيتعالقلاحينماالعقليرفضفهو،الشرعيةالعلومإلىالعلمين

بمنيعتذلاأنه،ويقينأ.والمقايسةوالاستتاجوالتفكرالتأملعنالعاجزالحسيرفضوأيضأ

معأوضمهمااالشرعيتحتوالعقليالمفيتيميةابنأدرج،وهكذا.الخارجموضوعيةيتجاوز

الإلمامإلىالمشدةوالكليةالشمولصفةالصرفيةتيميةابنلمنهجيةتحققوبذلك،(2)كنفهإلى

.الإدراكموضوعللظاهرةالمختلفةبالأبعاد

الوجودأوالنازلةالصرفةجعلهيعني،المعرفيةتيميةابننظرلةفيوأصلأأولأالنقلجعلإن

مافإذا،وتكاملهاالمعرفةلشموليةمنطلقآالوجودذلكجعلثمومن،وأصلأأولأالموضوعي

الذيالانيالطرفأنواضحأعار،عمليأ)3(والعقلالح!بينيفمللاتبميةابنأنعلمنا

الطرففإنوبالتأكيد.الحسيالعقل-العقليالحسهو،التيميةالمعرفةميادينعندهتتهي

وهما،وعقلينقلياإذنمعرفةميدانافهعا،تيميةابنعندالمعرفيالمهجكمالهوالثاني

نأعلى،داخليوموجود،خارجيموجود،فدركبنموجودينلنقلأو،إدراكموضوعا

علىقدرةدونمانقليموجورلاىاذنللأخر.علمئأمطابقةصورةالموجودينمنكليكون

الموجودصورةكونحالةفيأماشثيأ.خارجيأالقليئالموجودذلكيكونأنشرط،ذهنيأإمجاده

لاوقد،صحيحةالصرفةتكونوهنا،الخارجفيطباقهلهمماالصورةتلككونفوارر،ذهنية

صرفةأنها،الصرفةعلىنحكمأنلناوحينها،الخارجفيصورةالذهنيالموجودلذلكتكون

.تاصرة

.75-74ص،المعرفة!اسلايةتيميةابن،العلواني(1)

،م1991هـ،1،1541ط،الإسلاكلللفكرالعالميالمعهد،تيميةابنعدالممرفيالمنهجقكامل.)براهم(المقلي(2)

.367ص"الابقالمرجع(3)
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وجودهأوصفاتهأوظهورهعنتخلفماهيةللشيءأن،فكرةتمامأيرفض،تيميةفابن

أفرادهصفاتأوصفتهعنمختلفللشيءكليةماهيةتيميةابنرأيفيهاكفليس،انرجي

ابنيطعنالأساسهذاوعلى،ماهثةالعيانيووجوده،الشيءهيالشيءفصفات،الخارجية

متحققةوالثبوتيةالسلبيةالقيودعنمجردةماهياتوجودمنوالفلاسفةالمناطقةادعاهفيماتيصية

منالسوادأو،هوهوحيثمنالإنسانأوهوهوحيثمنالوجوديثبتكمن،الخارجفي

بنظرلةالقولتيميةابنرفض،المنطلقهذاومن.(؟)هؤهوحيثمنالعدرأو،هوهوحيث

عالمفييطابقهمالهليس،باطلأذهنيآوجودأللشيءتئبتعدهلأنها،(2)الأفلاطونيةالمل

منها.مجردأالشيءهووهذا،الماهيةأوالمثلهوفذاك،الحسيالموجود

الخلطثمومنوالماهيةالوجودبيناتمييزعدمإلىعائد،تيميةابنرأيفيكلهذلكومرد

الشئيالحسيوالوجود،للماهةالذهنيبالوجودتيميةابنيقول،ذلكولدفع،بينهعا

يذهبماومعفلأ،الخارجيوالإمكانالذهنيالإمكان:هما،إمكانينبينمميزآ،للموجود

ماعلىالإنسانبهحكمماكلوليس.الخارجفيوجودهأمكنالذهنفرضهماكل*ليس:إليه

تصورأمكنماكلولا،الخارجفييوجدماعلىصحيحآحكمأيكون،قهنهفيويفرضهيقدره

ومع،بامتاعهاعلمهمعويقدرهاأشياءيتصورالذهنبل،الخارجفيوجودهيكونلهالذهن

الذيوهذا.الخارجيوالإمكانالخارجيبالاقناععلمهعدمومع،الخارجفيبإمكانهاعلمه

خارجي،ىامكانذهنيإمكان:وجهينعلىيمملالإمكانفإن،الذهيالإمكاني!مى

لعلمهلا،هذايمكنيقولبل،امتناعهيمغفلاالذهنعلىالثيءيعرضأنالذهنيفالإمكان

الإمكانوأما.الخارجفيممتعأيكونقدالشيءذاكأنمع،بامتناعهعلمهلعدمبل،بإمكانه

وأ،الخارجفيوجودهيعلمبأنيكونوهذا،الخارجفيالثيءإمكانيعلمفأن،الخارجي

.(3)"هنمالوجودفيمنهأبعدهوماوجودأو،نظيرهوجود

.173ص،ص1368بوماي،الممرفةدار:يروت،المنطقيينعلىالرد.تجبةابن(1)

نضها.الصفحة،الابقالرجع(2)

.183ص،تيميةابن،المظقينعلىلهرد.تبمبةابن(3)
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هوالذي،الخارجفيالفرضيالوجورتحققحيثمناحتماليإمكان،إذنالذهنيفالإمكان

ذلكافتراضلحظةبئيءليتواستحالتهورودهومألة،عيةالوقتفيومستحيلوارد

عنالشيءبامتناعالإمساكعلىقادرغيرالذهنأنطالما،عليهالحكمثمومنالذهنفيالوجود

وأملموسعنينطلقلالأنهوهلاميوسيالزئبقيوجود،إذنالذفيفالوجودوبذلكالوجود.

أشياءصفاتوجودنرضثمومن،وصفاتهاالأشياءمعالمتداخليفيفهذاكذلكهوواذ،محدد

فرضمعتبرلحظةيخر،وانتظامفطقيةمنلهمابكلالخارجلأنوذلك،الخارجفيوجودلهاليس

الذهن.فيالإمكانذلك

والعيانيالعلميالوجودتحققحيثمنومعلوممحدرإمكانفهو،الخارجيالإمكانأما

خلالمنأونفسهالشيءخلالمنإن،وجودهمعلومحينهافالموجود.الخارجفيللشيء

.المناظرةالموجوداتوالهستقراءمقايسة

لأنهاوذلك،تيميةابنثقةتكتسبلاالذهنيالموجودصورةأن،ذلكعلىيترتبوالذي

امتناعمنبببإطلاقأموجودأقطابقلاوقد،الخارجيللموجودالدائمةالمطابقةإلىتققر

القاثلينمجسبالمحاكيةوماهياتهاالأشياءأشباحأصلأفهي،مطابققاعنالخارجيةالموجودات

القولثمومن،والداخليالخارجيالوجودينبينفصلأيعنيوهذا.الذهنيبالوجود

المورةهيالداخليةالصورةبينعا،وحسيةبسيطةصورةالخارجيةفالصورة،ينهمابالاختلاف

يعنيوهذا،ماهتهاويناليدركهاكيماخاصنوعمنمدركإلىدومأحاجةبهاوالتيالأتم

اللفظيالقرآنظاهربينفصلأيعنيفإنه،ثمومن،والذهيةالحسيةالصرقينبينفصلأبالنتيجة

وقف،ذلكأساسوعلىالظاهر.وسماتبصفاتالاعتدادعدميعنيمما،العشريوباطنه

وجهةأنيرىلأنه،(العلمفي)الراسخونعلىوقفكعا()اللهالجلالةلفظعلىتيميةابن

،الاختلافوعدمبالمطابقةالوعيشرط،الذهنيةالظربوجهةئدغمأنبدلا،الحسيةالنظر

القلبي،العقلي-العقليالحسيالإدراكمساحاتمنمعرفيأتقلدالداخليةالنظرفوجهة

متكاملة.الحقالإدراكأطرتصيربموجبهوالذي
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فيالعربمقاصدأنذلكالقلئات)؟(،عنفمناللغةجعلإلىتيميةابنانتهىوهكذا

.(2)"عنهمالقلثبوتإلىيحتاجوهذا،المعياتعلىالألفاظدلالةبصرفةإلائدركلاالخطاب

وهوألا(قيميةابنعندالصرفةنظريةمظاهرمنبصددهمخنالذيالمظهرإلىفذخلناهووهذا

.اللغويالمظهر

المتكؤنة:اللغة،المكؤنةاللغة:لغويمدخل:ئانيأ

تحديدفيأو،وأصولهاالصرفةنابعتحديدفيالمسلمينوالمفكرلنالعلماءآراءتعددتلقد

ثراءمصادرمنمهعأمصدرأ،بحق،والاختلافالعددذلككانولقد،مخقيقهاوكيفيةفهجها

تيميةابنعصرحتى،المعرفيمنهجهااملاكفيقدرتهاعلىراجحأودليلأ،العرليةالعقلية

الخلافاتواشثرتاالعقلوعطل،العليدسادإذ؟(م1328/ـه728-م1263،ـه166)

أحاديةقراءةإلىالإسلاميةالعفليةانتهتأنفكان،الخلاقالعلميالخلافمحللتحلالسلبية

امتلاكعنعجزتلأنهاإلاذاكوما،غالبأمحدودانطباعيحسيملمحذات،مضادة

،الأيديمتناولوفيالعينقبالة-الأنموذجأي-هوفيما،الواضحالمعرفيأنموذجها

يحملهبالعقلومعتقد.المقدسالمقلدافصرافالأوائلعلومإلىمنصرفبينالطرقبهافاختلفت

انضممنانضمفيما،البدعيالتصوفو،والرفانالتصوفإلىومتجه،يطيقلاومايطقما

.(3)الضالةوالطوائفالباطيةالفرقإلى

الذيالمعرفياتجاههمظاهرمنمظهرأبو!فهااللغةفيآراؤهاالفرقتلكمنلكلكانولقد

كانثم،والإنسان،والكون،(ثأنه)جلالله،للوجودالثلاثةالمعرفيةالأطرافبموجبهحاكم

آراؤهمتعددتأنفكان،المظهرذلكتجيةفيوأدواتهاوسائلهاالفرقتلكمنلكل

الآتيين:المحورين،الآراءتلكشملتولقد،الأولللاختلافنتيجةواختلفت

للطباعةالكبعالمدار،العاعميقاسمبنمحمدبنعدالرحمنوترتبجمع.القاوىمجموع.تيسيةابن(1)

.91ص،7مج،م1991هـ-14؟2والر،

.901ص،يفر!ملاافهجقكاكل.العقبي(2)

تيميةابنوالملواني.الإعتار(.)مفصل4ومج(اللفاعقارمجمل)كاب3مج،القاوىمجموع.تجمبةابن(3)

.74ص،المعرفة!)صلاية
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.(صطلاح!لا)(لتوقيفا)؟نئاتهاأو،اللغاتمبدأ-1

والمجاز.الحقيقة-2

توقيفية،اللغاتأن،تييةابنيقولكما،يدعيمنئمةفكان،الأولالمحورمجالفيأما

توقيفياللغاتبعض:فقال،المسالةهذهفيغيرهموخاض،اعئطلاحيةأنهاآخرونقالبينصا

،الألفاظأو،اللغةأنإلىالبعضذهبفقد،الانيالمحورمجالفيوأما،(؟)اصطلاحيويعضها

أنأو،أعلألهؤضعفيمااللفظيستعملحينما،حقيقةتكوناللغوياستعمالهاحيثمن

.(2)ألصأ،لهيوضعلممافيبل،لهوضعفيمااللفظيشعمللاحينما،مجازأتكون

غيرمنباللغاتالنطقفيكافالإلهام.بل:يأتيما،وذاكهذافيتييةلابنوالذي

علىمتقدمأوضعأارعىفمنوحيئذ،توقيفأففيسئم؟توقيفأهذاسئميوإذا؟متقدمةمواضعة

ثم،هوالاستعمالرببلاالمعلومد!انما،بهلهعلملاماقالفقد؟الأجناسجميعاستعمال

لمىاذا،حققةفهوبمجردهاللفظدلفإذا،باللفظبالاكتفاءالمجازمنالحقيقةتتميز:يقولونهم

.(3)"معدمبوضعلاالمشفياللفظباشعمالمتعلقأمروهذا،مجازفهو،القريةمعإلايدل

،محاورأأومجادلأ،ويناقثها،بالمجازالقائلينحججمنأخرىلحجةتيميةابنيعرضثم

يفيدلاماوالمجاز،القرائنعنمجردأالمعنىيفيدماالحقيقةبأن،المجازالحقيقةبينفرقمن*وأما

التهقييد.معإلايفيدلاما:و"المجاز"،المطلقاللفظيفيدهما،*الحقيقة*:قالأو،قرينةمعإلاذلك

الذهن،إلىيسبقلاما*والمجاز"،الإطلاقعندالذهنإلىيسبقالذيالمعنىهي+الحقيقة*:قالأو

عنبالتجريدتعنيما:يقالفإنه،نفيهايصحلاماو"الحقيقة"،نفيهصحماالمجاز":قالأو

بالقر6لن؟والاقتران،القرائن

لامأو،بالإضافةمقرونأيشعملالاسمكونمئل،اللفطهالقرائنبذلكعنىإن

إلااسمالمؤلفالكلامفيقطيوجدفلا،وخبرأومبتدأومفعولأفاعلأبكونهويقيده،الشلف

الزمانوظرفيبهبالمفعولئقثدوقدفاعلمنلهبدلاإنهبتقسدهعنىإناالفعلوكذلكمقيدأ.

.19ص،7مج،القاوىمجموع.تيميةابن(1)

.09-89ص،الابقالمرجع(2)

.96عى،7مج،الابقالمرجع(3)

033
http://www.al-maktabeh.com



فإن،فأبلغالحرفوأما،مقيدأإلاقطيستععللافالفعلوالحال،ومعهلهوالمفعول،والمكان

إلاحرفولافعلولااسمتامكلامفيقطيوجدلاالجملةففي،غيرهفيلمعنىبهأتىالحرف

بماوالمجازاالأولبالوضعالحفيقةبتعرلفيتعلقفيماأما،(؟)*الإطلاقتتقللبقيودمقيدأ

،الاشعمالعلىالسابقالوضعبإثبات،بذلكالقائلينقيميةابنفيطالب،الوضعذلكيخالف

اللفظيكونأنيستلزم،عدمهاأوومطابقتهالوضعإلىاستادأومجازحقيقةإلىاللفظفتقشم

أهلعدالمشهوركانولهذا؟موضوعهغيرفييس!عملقدذلكبعدثم،لمعنىأولأؤضعقد

بعضعليهمفاعترضمجاز؟حقيقةلكلوليسحقيقةمنلهبدلامجازكلأنالتقسيم

غيرفياستعملفإذا،مجازولاحقيقةلاالاستعمالقبلالموضوعاللفظ:وقال،متاخردهم

له.حقيقةلامجازفهو،موضوعه

استعصلتذلكبعدثم،لمعانأولأوضعتالسليةالألفاظأنغلملويصحإنماكلهوهذا

اللغاتمجعلمنقولعلىعحإنماوهذا.الاستعمالعلىتقدموضعلهافيكون؟فيها

أولأ،اللفظفيهاشعملما،بالوضعنعنيإننا:المجازنظرلةأصحابقالفإن،اعطلاحية)2(

بهاتتخاطبالعربكانتالتيالألفاظهذهأنئعلمأين*من:قائلأ،لمحاورتهمقيميةابنانبرى

النفي؟هذايعلموالموإذاآخر.شيءمعنىفيذلكقبلتستعمللم،وقبلهالقرآننزولعد

!نليءئقطعلاأنهذامنفيلزموأيضأ،عليهاتفقواماخلافوهذا،حقيقةأنهائعلمفلا

.(3)ااعاقليقولهلاوهذا،حقيقةأنهالألفاظ

خلاففهو،خلافثمةكانوإذا،والمجازالحققةبينيفرقلاتيميةابنفإن،ذلككلوبعد

منمظهرفهوبالمجازالقائلينمعهوخلافهأما،بعدمهوالقائلينبالمجازالقائلينبين،لفظي

إلىيلجأ،النظريةتلكإلىواستنارأوهو.قليلبعدشوضحهماإلىالمرتكزالصرفيمنهجهمظاهر

الذهنيبالوجودالإيمانتعني،جوانبهامنجانبفيالقضيةتلكأنطالما،المجازلقضيةحقين

.؟..ص،القاوىمجموع.نجمبةابن(1)

.9.ص،7مج،الابقالمرجع(2)

الصفحة.الجزءرقم،الابقالمرجع(3)
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وأالحسيالوجودمخالفةبهالقصدكانإذا،تمامأتيميةابنيرفضهالذيالوجودزلك،للثيء

الخارجي.

لا،القيودجميعمنالمطلقاللفظمنهؤلاءيدعيهما*إن:المجازأصحابفييقولوهو

منالمنطقيرنيدعيهماأنكما،المستعملالكلامفيموجودألا،الأذهانفيمقذرآإلايوجد

موجردشيءالخارجفييوجدلا،الذهنفيمقذرأإلايوجدلاالقيودجميعمنالمطلقالمعنى

هوالتصوروأن،وقمديقتصورإلىالعلمتقسيممنيدعونهماكلولهذا،قيدكلعنخارج

تتركبالتيابسائطمنيدعونهماوكذلكيوجد.لاقيدكلعنالخاليالساذجالمعنىتصور

هوالوجودواجبأنمنيدعونهوماتوجد.لااقيدكلعنمطلقةأموروأنها،الأنواعمنها

.(؟)يوجدلا،ثبوتيأمركلعنمطلقوجود

تقييدقضيةوالقضية(غيرهإلىلفظوكل،ثيلهإلىمثيلكل)إضافة(مسألةإذنالمسألة

فيالوجودلذلكتقديرأوالدلالةتلكعنانحراتاوقيغدوندلالتهإلىننتهيوبقييده،اللفظ

فيصثتركةالأشياءتلكتكونوحينما،مشتركةالأشياءبينالمعانيلأنوذلك؟(2)الذهن

؟ومفاده،(العام)المعنى،تيميةابنيسميهماإذنفهناك،أبضأمشركةالألفاظتكون،المعاني

اشتراكمعنى*ىان،مقيدأمعينأإلاالخارجفييوجدلاالقدرهذا،المعانيبينمشتركأقدرأثمةأن

زلك،فيلب!أوإشكالثمةوليس.(3)*الوجهذلكمنتشابههاهوالأمورمنأمرفيالموجودات

لاالخارجفيالموجوداتلأن،موصوفهباعتبارخصوعيتهيكتسبشيثينبينالمشركفالأمر

وصفاته2نهبذغيرهعنمتعيزموجودكلبل،فيهموجودشيءفيالآخرأحدهايثارك

بالتئبيهالقولفيسببأ،تيميةابنوفقعلى،الحقيقةبهذهالقاصرالوعيكانولقد.())"وأفعاله

الباطلةالنشةونسبتهاوإثباتها،مرةالمقدسةالذاتعنالصفاتنجفيالقولفيسببأأيالباطل

عينهوالرب*وجودكانإذافيماللاشتباه،سببأذلككانلقدبل.(5)أخرىمرة)المجسمة(

.601ص،الفتاوىمجموعنبمبة.ابن(1)

.99-98ص،الابقالمرجع(2)

.76ص،3مج،الابقالمرجع(3)

.76ص،3مج،الابقالمرجع(4)

.76ص،3مج،الابقالمرجع(5)
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وأبالتواطزأواللفظيبالاشتراكمقولالوجودلفظهلثم؟ماهيةعلىزائدأو،ذاته

علىزائدوجودها-أي-هوهل،الموجوداتوجودفيالثبهةوقمتوأخيرأ؟باتشكيك

كيةبإزاءالأسماءبكليةالقائلالمعرفيالوعيمظاهرمنمظهرآخروهذا(؟)"؟لاأمماهيتها

واحدلفظدلالةتيميةابنبهويقصد،اللغويبالتواطوالقولوهوألا،الممياتأوالموجودات

مجازلا،ذلكعلىوبناءمتماثلأ)2(.أممواردهفيقفاضلأالمعىكانسواة،معنىمنأكثرعلى

فيالمفاضلةقيدنعيأنشرط،تجسيملاوأيضأ،تعالىاللهإلىنتهأو)يد(لفظإطلاقافي

اللفظ.إليهاينسبالتيالذات

صدقه،منمفروغمكون،عندهأنهايعني،النقلياتئكونضمناللغةتيميةابنجعلإن

لهاستعملعماتغييرهأوبهالتلاعبفإنوبالنتيجة،موضوعيأمكونأمنهايجعلإنه،لنقلأو

القرآنأنبدليل،اتكامليالمعرفيالإدراكد؟نرةعنوانحرافآخروجأيعد،بهوعرتعليهودذ

بعضكفاءةمنوسئعأنهصحيح،الجاهلياللغويالاستعمالفييتدخلأويغئرلمالكريم

الأولى.دلالتهايغيرلمولكنه،المفردات

داثرةعنخروجأيعني،لهوضعتالذيالقصدياستعمالهاحيثمناللغةتغييرإن

اللذينالمعرفةلنوعيوفقأ،النقليدائرةعلىالمراتبالإدراكداثرةهيالتي،العقلي-الحسي

الصرفةخطاطتيأجرينامافإذا.الصاعدةوالصرفةالازلةالصرفة،وهماألا،سابقألهماأشرنا

على:حصلنا،الصرفةفيتيةابنلنظرلة،اللغويالمظهرضوءفيالسابقتين

.!حلا-لعقلا-(للغةا)لنقلا10

للغة.ا-لعقلا-لحسا20

صرفةإلىحاجةبناأننايعنيوهذا.لغبرهلابهعرفالذيللمعنىموضوعإذنفاللفظ

موضوعية،معرفةلنقلأو،(نازلة)صرفةيشكلهوالذي،للمفردةالأولاللغويالاستعصال

(دو)يفكر(ب)يفكر،وباللغةاللغةمعيتعاملالذيالمدركيصيروهناصدقها.منمفروغأأو

.77-76ص،3عج،الغتاوىمجموع.نجبةابن(1)

.77-76ص،3مج"الابقالمرجع(2)
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مقذمأومرجحوسابقوأصلأولهووالذي(وموضوعيتهصدقهمنالمفروغ،()النقلاللغة

وتناسبها،اتساقها،لهاالمفكرللغةيتحفقوهنا،بهداهيقديلهتابعإذنفالعقل،العقلعلى

ئشعدلمالتيالصفةولكنها،المعنيصفةإذنفاللغة،لهوضعتالذيللمعىوملاءمتها

لهالموضوعالمع!نىبذلكالمكتزاللفظخلفعنهيبحثماالمدركيجدوهكذا،بعددلالاقها

حسي،كتلويماديشيءهوحيثمنللشيءالحاضرالإمكانبينالربطخلالمنأعلأ

الأولالقمدحضورأنيعنيوهذا.سابقوقصدأولىلغةهوحيثمنلهالتاريخيوالإمكان

الاسمبمطابقةوعيناشرط،الدلالةفياللبسأووالالتاسالثبهةبإزالةكفيل)النقل(

.الأولافسميلدى،للمسمى

فيالوقوععدمللمدركيحققأويعني،والمسمىالاسمبينبالمطابقةالوعيذلكحضورأن

متعاليةأوبديلأتكونحينماوقضيضهابقضهاتيميةابنرفضهاالتيالدائرةتلك،الذهيدائرة

،(؟)لغيرهلابهعرفالذيللمعنىأصلأموضوعفاللفظللموجود.الخارجيالحسداثرةعلى

غيرماتحملماإذاأو،لهؤضعمابغيرالمديىك،مدركةحقيقةبوصفهاللفظأوهمماإذاأما

بغيرهالمعنىذلكيفيدلمالذيالمديىكقبلمنمعناهإطلاقعنناتجذلكفإن،لهوضع

اللفظزلكأنوطالما،ومثاركةتقييدقوانينهيالتيالخارجيالموجودقوانينمعانسجامأ

،(الأولقاصدهاقبلمنمقصودهالفظيةونقلية(خارجي=موجودشيئية)حسيةعيانيةحقيقة

فالصفات،والتمئيلوالقياسالاستقراءمبدأعلىاعتادأ،اللفظذلكالمدركيقيدأنفالأصغ

تقب!روتارة،العبدإلىمضافةتعتبروتارة،الربإلىمضافةتقبر1"تارة،اعتاراتثلاثةلها

.(2)000بالعبدولابالربتختصلامطلقة

الصفاتبينتيعيةابنيفرق،نقليتهبموجبوأيضأللفظالتيالثئيةالعيانيةقلكويموجب

إلىفيتهياموصوفهاعيانيةلاحيثمنغيرهاولكنها،هيحيثمنالصفاتعينهيالتي

والجماعةالسنةأهل"وهكذا،فيهاغيرهمعالاشراكولاالتثبيهتستلزملاشأنهجلصفاتهأن

فيئلحدونالذين"التعطيل*أهلبينوسط،*وصفاته،وآياتهاللهأسماء*بابفيفهم،الفرقفي

أهلو،والمواتبالعدميثبهوهحتى،نفسهبهاللهنعتماحقائقويعطلون،وآياتهاللهأسماء

.7.ص،الزولوشرح،043-294ص/41ومج،بعدهاوما92ص،7مج،القاوىمجموع.ييةابن(1)

.66ص،21مج،الابقالمرجع(2)
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وصفبماوالجماعةالسنةأهلفيومن،بالمخلوقاتويشهونهالأمثاللهيضريونالذينالتصثيل

.(؟)"وتمثيلتكييفيخرومنتعطيلولاتحريفغيرمن!رسولهبهوصفومانفسهبهالله

ألا،الحس-النقلثنائيةعلىمتراقبةثنائيةيقترحتيميةابنأن،ذلكخلالمنيبينوالذي

أما،صدقهمنالمفروغالموضوعيالنفليثبوتثابتءفالي،وصقهالشيءثائيةوهي

ومكانأ،وكيفأزمنأالتاريخيال!تكونعصقفييضربتاريخيالثيءأنأي.فمتيرة،الصفة

للصفة،التيللدلالةالخاصةبالسماتالاحتفاظمع،والتبدلللتشكلقابلحضوروالصفة

ولهذا(الثيءهوالذيالنقليبازاءالحسيإذنفهي،الكينونةالشيءإلىنسبتهابحسبوزلك

وجوددونرلالةبذاتليست،أعلآ،لأنها،الثابتةأوالمطلقةالدلالةمنمجردةالصفةصارت

الصرفية.الشيءموضوعيةإزاءالصرفيةنسبيتهايزكدماوهذا،قصفهالذيالشيء

ذهيةفهيالذهنيإلىإضافةالاعتباركانفإن،لاعتبارهاوفقأتتحققالصفةدلالةإن

فهيوإلا،العبد(إلى)مضافةحسيةفهيالحسيإلىإضافةالاعتباركانوان.أالربإلى)مضافة

مطلقة.

:اللغويالمظهرني:ثالثأ

رالمضحرك:الساكنبين،المظهر-أ

ابنلدىاللغويةالصرفيةالظهوراتكلإلهااستنادأتخركرئيسةفنائيةثمةأن،يخفىلا

فعئة،الثنائيةمنالأولالطرفأماواقغير.الثابتأو،والمتحركالساكنثنائيةوهيألا،تيمية

فييضربوهووالتغير،بالتبدلالحاضراتصافحيثمنالحاضرعلىمتعاليأكونه،بذاتهلذاته

ذاتثملإنه،الحاضرهذازاتيمثللالأنه؟الإدراكحريةأوفرديةعلىالممتنعالتاريخعمق

ذلكتثبيتعلىالقدرةالمسميمنحالذيالملهموفيامرةالأولالمسئنفيممثلأالماضي

أدنىيبقىالذيالحاضرذاتبوصفه،الثانيالطرفيبدوبينما،شأنهجلاللهوهوألا،المسمى

الأولرسوخمنووضوحهرسوخهواستمدبهارتبطوان،ثبوتتهحيثمنسابقهمن

،مرةالأولبيانيةمنالمعنولةبيانيتهيستمدإنه،بمفردهالمعنىتبيينعنعاجزفهو،ووضوحه

المضافأومساوقهزاتمنالبيانيةتلكيستمد،ثانيةومرة،المفرداللفظبيانيةمنأي،ويمفرده

.27.ص،؟مج،العلمبةالك!برار؟ببروت،عبرةعدالرحمنتونملبقمخقبقالكير،اتفير.نجيةابن(1)
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وتمايزأتفاضلآهوذاتهتتيرإليهالمضافوتجغير،إليهالمضافبتغيرقغيرحاضرإذنفاللفظ،إليه

تعلقات*)1(.منائسمياتبينما*لاكل،تعلقاتمنالأسماءبينمالأنوذلك،بغيرهمقارنة

فلا،ويقينإدراكلذيكاملةذاتهئجليالذيالمظهرولكنها،مظهرتيميةابنلدىاللغة

قدرتهاومدىبالمسمىعلاتتهاحيثمنأما(اللغويالظهورمنتلصسهيمكنماوراءمعنى

ذلك،دونوما،فحسبوموضحةشارحةفهي،المظهريةحقيقتهاضوءفيبهالإمساكعلى

إنها،ذاتهالشيءتكونأنعنعاجزةكونها،الظهورمعياريةعنالبعدكلبعيدةاللغةقكون

هووهذا.الاسمفائدةنجسمنالحدفائدةفيكون،للعقلثمومن،للحواسيبدوكماالثيء

كالحدودبالصفاتللأنواعالحدودويكون،وغيرهالمحدودالشيءبينالتمييزهووهذاالصواب

في،الحدوحقيقة.أخرىوبالوصفيةتارةاللفظيةبالحدودمجصلماوهذا...بالجهاتللأعيان

.(2)المحدودتصويرلااغيرهمنالمحدودوتمييز،فقطالاسممسمىبيان،الموضعين

في:متمثلةوهياللغةفيتيميةابنآراءنسترضذلكعلىويناة

هيثم،أولأ،وتعفمأفطقأاللغويالاستعدارأو،()الإلهام:توقيعةلأة،اللغةثأةإن-1

اتعلم.أو)الاستعصال(بثرية

تبيانهووالذي،المفرداللفظيالظهور،ظهورينأواطرفينبين،اللغويالاستعمالإن-2

يحركهساكنظهور.()الوصفيأو،الارحأوالمعزفأي،()الحذيوالظهور،للمسمى

للأنموذجينوفقأ،الاسممسمىبيانعلىوبغيرهبهمجصلكيماالمتكلمأوالمستعمل

الآتيين:

.(ساكن،ناقص)بيانبالابيانه-للمسصاللفظىالظهور10

-

.(مخرك،تام)بيانبالحدبيانهل!سمالوصفىالظهور.ب

،2ط،خلدونوابنتييةابناسيةالىوأفلاطونارسطوواقعيةمنالمريةالغلفةفيالعقل)سلاح.المرزوفي(1)

.78ص،6991(العربةالوحدةدراساتمركز:يروت

.4.-39ص،انطقيينعلىالرد.نييةابن(2)
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الموجوداتأوالأشياءبينالمماثلةتكونوبموجبه:(العام)المعنىأو،والاخلافالمماثلة-3

بينالمماثلةبتلكتتحققثمومن،الألفاظبينالمماثلةعين،خارجيةمماثلةهيوالتي

ثانطرففالمماثلة،الإضافةأوالقيددليلعليهيدلالذياستعمالهافيسعةالألفاظ

سكونهثمومنتميزهالموجوديكتببموجبه،ساكنأولطرفالاخلافينما،مخرك

تاريخيته.أووتعاليه

وكالخط،اللسانفيوالعامةالمطلقةكالألفاظالذهنفيالمطلقةالكليةالمعاني*ولكن

يطابقالثلاثةمنفكل،المعنىيطابقواللفظاللفظيطابقفالخط،الألفاظفلكعلىالدال

ثنائيةتاشيرإلىبناينتهيماوهذا،ويعمها*)1(ويشملهاالخارجفيالموجودةالأعيان

الخارجيالعيانيالمعنىأنعلى،)الحسي(الخارجيوالمعنىالذهيالمفى؟هي،جديدة

حركيمعنىالخارجيفالمعنى،مطابقتهبغيةعليهالألفاظتختلفثابتمعى،الحسيأو

ليسالذهنيالوجودلأنذلك،بهوالإحاطةالخارجيالمعنىبمطابقةمقيدةحركيتهولكن

فيماوجودهوالذيوجورهللمعنىيتحققوهكذا.الخارجيالموجورمخققدونبشيء

كليةهيالتيالمفىلكليةوفقأ،والمتحركالساكنوجودهوالذيأو،العينفيوماالذهن

والموجودالذهيالوجودبينتطابقاليالمدركةالذاتفاعليةتقاسوهنا،الخارجيالموجود

ثبوتهوالذي،ثبوتهأوالموجودحاضرإلىاستنادأأي،العينفيماإلىاستنادأ،العيني

لفظيوظهورعيانيشيثيظهور،ظهورينذيثبوتإزاءوكاننا،تأريخيألهالمطابقاللفظ

خطي.

الوجود:وحسالحئيالوجودب

الموجوراتحقيقةبينيفصلتيميةابنأنيعني،الموجوداتبينالمثاركةمنبقدرالقولإن

الحس،طائلةمختواقعهوالذيالخارجفيتحققةالموجودفحقيقةالموجود.وماهية،الخارجية

تامأ؟تصورأتصورهاخلالمنالصريحالعقلإليهابهديزهنيةحقيقةتلكالموجودماهيةأما

الكتب،دارمطبعة،تيمبةابنمكبة:الفاهرة،صالمرشادمحصد:نحفيق،والقلالعقلتعارضدر..نيبةابن(1)

.2؟6ص،1971
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كانأوالبتةالعقللم1يتصورهالمالتيالقضاياوأما،لظهورهفرعهوالشيءعلىالحكم"إذ

بالإيحاب")؟(.ولابالنفيعليهاالحكممجوزفلاناتصألهاتصوره

وجودهماأما،الخارجيوجودهماحيثمنواحدوماهيتهاليءأنيرىتيميةفابن

الذهنيالإمكانبيناتمييزاتييةابنلدىينبغيوهكذا،حسبماهيةوجودفهو،الذفي

فيلهحقيقةلاماالعقليفرضلاخىالإمكانينبينالريطينبغيثم،الخارجيوالإمكان

العلم،فيثبوتهاولها،العييوجودهاوهوأنفسهافيوجودلهاالأشياءلأنوذلك،(2)الخارج

فيووجود،الأعيانفيوجود:يقالالذيوهذا.الخطفيثم،للعلمالمطابقاللفظفيثم

ولفظي،علميووجور،عينيوجود:البنانفيووجوراللسانفيووجود،الأذهان

.(3)"...ورسمي

كفاءةتوسغيعنيممايعني(تيميةابنلدىوالذهيالعيي(الوجودينبينالرلطإن

عيانية.واقعيةخبرةهيالتيالحيبخبرةإمدادهخلالمنكفاءتهوترسيخترصينأو،الذهني

ذلكأنعلى،اللفظفيالكامنبالمعنىالإمساكأهمية،اللغويالمستوىعلىيعنيوهذا

دونطرفعلىالاكرالمسزولةثقلوقع!انمعأوقتفيوالمدركاللاغيمسؤوليةالإمساك

الحسيالوجودينأوالإمكانينبينالربطفإنسبقماوعدا.والإبانةالإدراكفيفتفاضل،طرف

نجظرلةقالتالتيالتوهماتنلك،العقلتوهماتوراءالانجرافعدمإمكانيةلنايحققوالذهني

العيانيالإدراكموضوعإلى6لهاذوأضافتالتيالتوهصاتمنغيرهاأو،الأفلاطونيةافثل

.(")يحتمللمماوحئتهالوجودفيحقهفتلتة

لنظريةرفضهتعلقاتمنمتعلقأبوصفهاللغةفيالمجازلنظرلةتيميةابنرفضجاءوهكذا

المثل،عالمفيالمثالعنصورةبوصفهالحسيالوجودإلىتنظرالمثلفنظرية،الأفلاطونيةالمل

الإمساكعنعاجزةتظل،المالمطابقةحاولتومهما،المثالمنكفاءةأقلالصورةأنويقينأ

.033عى،المعرفيانهجتكامل.المفبي(1)

.318ص،المنطغيينعلىالرد.يخبةابن(2)

،الفرآنعلوممزسة:دمق،2ط،الجلبدالدمحمد:مخفبن،شصبةابنالإطملنغبرالجامعالشيردفانق(3)

.19صىه،4-3مج،م1984هـ-4014

.03ص،المعرفيافهجقكامل.العقبي(4)
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خيالية،محاكاة،محاكاتهإلىالمورةتلجألذا،المحدودالحسنيلمنأبعدلأنه،حسيأإمساكأبه

وعالمالصورةعالمأو،الحسفوقماوعالمالحسعالم،العالمينبينيخصلأالخيالفيكون

به.الإمساكعلىعمتاالوجوديصيروهنا.المثال

للوجودمحاكيأبوعفهاللفظيالوجودإلىطريقألهاوجدتالأفلاطونيةالحقيقةهذهإن

الوجودحيث،للأشياءالذهنيالوجودليلمحاولةبوصفهابالمجازالقولفكان،الشيئيالعياني

منأتمالذهيالوجودايوهوا.المثلنظريةأصحاببحسبالحسيللوجورسابقالذهي

الأصل،في)الكلام(مسمىفيالناستنازعوقد،الحسيالوجودمن،الخياليةصورتهحيث

منهمالكل:وقيل،باللفظعليهالمدلولالمعى:وقيل،المشعلىالدالاللفظاسمهو:فقيل

كان!ان،الاطلاقعديتاولعماجميعآلهماعاماسمهوبل:وقيل،اللفظيالاشتراكبطريق

.(؟)"...ءاهقفلاوأئمةالسلفقولهذا،تارةوهذاتارةهذابهيرادالقييدمع

مرجمةأومطابقةحسيةحقيقةأنهأو،الوجودلحسملازمحسيوجودفاللفظهناومن

المعى،ذلكحسباعتباريطلقواللفظ،الموجودفيالكليبالمعنىإحساسناواضحةببيانية

نيلمنأبعدليسفهوثمومن،ذاتهبحدملأليصفالموجودالموجود.ذاتعنالنظربغمن!

بينالمشتركةالمعانيمنتلمسهيرلدماتلصعلىقادرأنهبدليلنيلهعلىقادرفالحس،الحس

المعروفالحيوانهوالذيالأسد،ورائهامنقصدهوليس)أسد(كلمةفيطلق،وغيرهالموجود

أسد،فقلد،الناسمن)زيد(فييوجدقدالذي،الكليمعناهاباعتاريطلقهاإنهبل،حصرآ

إلىالتوصلكيفيةأما،الصفاتفيالممياتلاشتراكالأسماءواشراكالاسمعموميةباعتبار

.السياق،اليومنسعيهماأو،القرينةأوبالمضافالأخذخلالمنفذاك)الأسد(مسمى

فيتمثل،الوجودحستستلزمالتيالحسيالوجودمعياريةأن،لنايبدو،جميعأسبقمما

يتشكل،ورئيأأولمرتكزأ،اللغويظهورهاحيثمنوتحديدأتييةابنلدىالصرفةنظرية

خلالمنالفعاليةهذهوتتجلىبالوجود.الحسإتانحسيةإدراكيةفعاليةبوصفهبدئهبادئ

الفعاليةتلكأنعلى،الخارجيالموجودلحقيقةعيانيمعنىنيلللمدركتحققحسيةانطباعات

الإكتفاءفإنوالا،درايةوفطلقعلممبدأهيبل،معنىخلاصةأوعلممتهىأوغايةليست

.76ص،29مج،القاوى.نييةابن(1)
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نشدانهاظلالتيالغايةتلك،اقعاليةالصرفيةغايته!يقعنوقصورهالإدراكثلبعنيبها

أنهعلىالسابقونقالهبماللتسليموالرافض،المعرفيمنهجهفيالإصلاحيتيميةلابنملازما

وتفيضها.بقضهاالحقعة

ميوليذاتيةفيانغماسهيعنيلهااستسلامهلأن،البسيطةللحسيةيستسلملم،تيميةفابن

شططضحيةمنهيجعلالذيالقفزالحيةتلكعلىتيميةابنيقفزلموأيضأ،شخصيوهوى

منهجأووطرلقةالموجودبينربطهخلالمن،عقليأ،الحسيتيعيةابنلنايتبدىوهكذا،عقلي

الأشياءلأن،الخارجيالعيانيوجودهعندمنأو،الشيءحقيقةمنينطلقالذيذلك،إدراكه

حس،حضتشلزمإذنفهي،وجودينذاتفإنهاثمومن،أسلفناكما،معنيينذاتعنده

منبهامتعلقوآخر،حيةخارجيةوصفاتمعالمذاشثأبوصفهاهيحيثمنبهاتعلق

بمعناهاأصالتهامخققلاالأشياءأن،عندهيعنيوهذا،عقليةاعتاريةمعالممنلهاماحيث

نالالذيالموجودذلكحسحصيلةهوالذيالاعتاريوبالمعنىبهمخققهإنهابل،البياني

الحسيفالمعنى،ومقايشهواستقراؤهوتدبرهالموجودتأملهوذلكمجققوالذيابيانيتهالحس

منطلقالحسيفاللفظثمومن،العقليالموجودمنطلقالحيوالموجود،المقليالممنىم!طلق

الموجودعينالعقلياللفظيميروهكذا،الداخلفيالحسذلكصورةهوالذيالعقلياللفظ

اللفظخلالمنتانوقدالمديىكحسإنه،المدركقبلمنخارجيةإضافةلي!فهو،الحسي

صورته.ولي!الموجودطباقهوالذيالحسي

أنهأي،الوجودحسيخرالمجازيالمعنىلأن،المجازيبالمعنىالقوذالوعيهذاينخيوهكذا

المعنىأنيرونبهالقائلينلأنوذلكاحقيقةالوجودس!يلفإنهثمومنوحسأعينأالوجودليس

فيييةابننهأفادالذيالمعيارزلك،المثابهةمعيارخلالمنالحععيالمعنىيعالقالمجازي

-)القرآن؟طرفيهايتوسطالتيالكليةتلك،العلمكليةثمومنالموجودكليةإلىالوعول

.بالموجوداتالصرفيةالإحاطةعلىقاررأبوصفهالنقلمرتكز،(العقل

انتهىمارفضإلى،والألفاظالموجوداتبينبالمئابهةالقولبموجبتيميةابنانتهىولقد

لاهوثم،الوجودحسمنطقعنبعيدباتخييلالقوللأن،بالتخييلقولمنالمجافلونإليه

فهميناقفظاهرها.أو،نصوعهويناقض،النقلمعي!قاطعلأنهوثالثأ،الحسيالموجوديطابق
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لم،بالتخييلالجمهورالقرآنلم1خاطب،تيميةابنيرويكما،يقولونالفلاسفةبعدهمومن

يخفعهم،مايخيلواعليهالأمرمابخلاتأخبرهمبل،عليههوماعلىبالأمرإخبارهميقصد

ماغابةالخببلمنفعلهالذي:ويفولون...الحقبعرفكانبانهبعرفمنفولوهذا

.(1)للعامةالتخييلمرادهأنعرفواقدالخا!تة:فيقولونالتخييلأهل...وأمايمكن

المعقولأنظهمذلكإلىدعاهمالذيأنهنا"والمقصود:يقولالرأيهذايحاكمإذوهو

يناقضلافالعقل،باطلرأيوهذا.(2)بهأخبرماظاهرأو،!الرسولبهأخبرمايناقض

يقاللا.لهومصدق،لهشاهدالرسولبهجاءلماموافقفالعقل،فاسدفهوناقفهفإنالمع

.(3)"قدمموموافقهوبل،فقطمعارضغيرأنه

حسهو،الموجودذلكحسأنعلى،الموجودبذلكوحرر،حيرموجودإذنوهنا

علىوبناة.(")*العقللوازممنشيء"واليقين،اليقينأوالحدسأوالقلبعلمإلىيرتكزعقلي

هوالوجودذلكمنالملائمإرراكبل،الحقبقةهولي!الوجودحسأن،صرفيألايتبين،زلك

ذلكحسعيانهو،اللغويالحسيالوجودأناوالنتيجة.(5)باللذةشعوريليهاالتي،الحقيقة

بينلماقلبي-عقليصالوجودذلكحسأنعلى،اللغةخارجالمادقيالحسئيالوجود

بينلماثم،اللغويالخارجيوالموجودالثيئيالخارجيالموجودبينلماأو،والداخلالخارج

بتلكالثعوروبموجب،القلبي-العقليأيالداخليوالوجوداللغويالخارجيالموجود

.باللذةالثعوريتحققالملائمة

القلبي:والعقل-العقليالحس-ج

لصرفةأساسهيبلجميعأالحقيقةهيليست،قيميةلابنوفقآإذنالمباشرةالحسيةالمعرفة

والمقايسة،والتأملوالتدبرالاستقراءعلىتقوماستتاجية،لنقلأو،مباشرةغيرصرفة،أخرى

دونلفظةفيالمحصورالبسيطأو،ح!سبالمباشرالمشلشالمعنىأن،ذلكعلىويترتب

.632ص،6-همج،اتفيردتانق(؟)

.462ص،6-همج،الابقالمرجع(2)

.426ص،الابقالمرجع(3)

.602ص،الابقالمرجع(4)

.536ص،7مج،القاوىمجموع.نجبةابن(5)
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وكشفوتوضيحتبيينبغيةمهمالينطلقولكن،المباشرةتلكعلىيرتكزإنهنعم،غيرها

هوتييةابنإليهيدعوالذيفالحس،الأولالمعنىتعطيلأوتحرلفإلىحاجةدون،الداخل

القلبي.للمعنىخاضع،الحيالممنىوكذلك.القلبيللعلمأوالعقليلليقينالخاضعالحس

خلالمن،الحسيفيالذهنيانبثاثإلىرعوتهتعني،القلببصرفيةيميةابنإيمانإن

ئذؤبأوبنبثوهكذا،بالقلبالحسذلككفاءةتوسيعوأيفأ،بالحسالقلبعملترسيخ

نجيةهي،كليةلبيةوفقأوذلك،المقيدالعيانيالحسيفيوالمطبقوالمجازيواللاموجودالذهني

وجهينزاتوالدلالاتالمعانيتكونوهنا.تييةابنعليهايصطلحماوفقعلى(؟)()الوسطية

جاهدأتيميةابنيحاولالذيالوجهذلكفهوالضثريالوجهأما،بشريووجه(إلهيوجه

خلالمنوزلك،العلميالعقليالإمساكالثانيةبصورتهأوببعدهالإمساكثمومنتغيره

الحسي.تمظهراتهد!قق

المعنىأما،اللفظحركةهيالمعنىوحركةغير،لي!الحسياللفظطبيعةهيالمعئفطبيعة

يتوزعفهو،بعينهموجودفيبهئعسكلامماإنه،غيرهدونبلفظمقيدغيرفمعنىالكلي

لفظهوبماالمعنىهو،حقأفالموجور،الكليةمعيارأوالمابهةمعياربموجبجميعأالموجورات

تسييجهمحاولاترفض)محطأب(صارإنلأنه،)محيطأب(وليسبهفحاطإذنفالمش،مقيد

تفاديه.علىتيميةابنحرصماوهذا،سعتهإزاءالنهائيالعقلعجزعنوأعلنوققييده

حركةحددأنه،المعىسعةإزاءالعقلعجزحقيقةتفاريعلىقيميةابنحرصمظاهرومن

واذا،بهوقائمللشكلتابعفالمعنىبالمفمونوتهيبالئ!كلتبدأالحركةفكانت(المعىانطلاق

دامماحدودبلاالاجتهاد"إطلاقإلىتيميةابنسعييفسرماوهذا.المعنىعدمالشكلعدم

إلىيعودفيهليسمافكل،ثمومن،ظاهرههوباطه،الوحينخمانتهىالذيالدينيالنص

.(2)ل!نسانالاجتهاديالت!ثردعحردة

رار،\ط،عبدالك!لمبنمحمدبنعبداللامابوالففل،وترنيبجمع،الوسطة.تييةابنالإصلامشيخ:انظر(1)

.م1995هـ-1416،التوخ

.38ص،العرسبةالفلفةفيالعفل)علاح.المرزوفي(2)
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هذهبصرفيةإيمانهثم،القلبيوالعقلالعقليالحسثنائيةطرفيبتلازمتيميةابنإبمانإن

آخرئذؤأبوصفهالمقلبينثم،جهةمنالداخليةوعورتهالخارجيالموجودبينالقائمة،الثنائية

تمظهرإلىالإيمانذلكأيبهاتهى،القلبهياليالداخليةالئدؤذلكوعورة،الموجودلذلك

مرقبطاننظرهفي*فهما؟المجازمنموقفهمثلهوالذيبالتاويليتعلقيخماواضحلغوي

كانوانالاحتجاجفيالظاهررلالةمنويقلصانالنصوصعلىخطرأيشكلوكلاهماوقلازمان

الشرعيةبالضوصالتأويلارتباطأنعدا.(1)"اعهنمواحدكلمجالفيفهوبينهصافرقمنهناك

المجاز.منأوضح

وكلاموالشةالقرآنفيعدمهأووجورهحيثمناتاويلفيغيرهمعيحتفلاتيميةوابن

إيمانهمظاهرمنمظهرإلاذلكاختلاقوما،توظيفهفيأومفهومهفيمعهميختلفبل(الرب

تمامأيرفضفهو،العقليوالمعنىالحسيالمعنىأو،القلب-العقل،العقل-الح!بثائية

لدليلالمرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعناللفظصرفأنهعلىالأويللفظتفشر

هما:،الثائيةلتلكتمظهرآيراهما،لتأويلبمعنيينيقولإنه،(2)"هبيقترن

يومتأويلهإلاينظرون)هل:تمالىقولهمصداقهاوالتي،الكلامإليهايؤولاليالحقيقة-1

.(53:الأعراف...كااتاوبلهيأتي

وأعتةئعرفأوامعناهئفهمحتىاللفظبهئفسرالذيالكلام*وهو،الكلامتفسير-2

.(3)"...الخارجفيموجودهوماعينهووهذا،دليله

الذي)هو:عمرانآلآيةفي*الله"الجلالةلفظعلىالسلفمنطائفةوقفإز،فإنه،ولهذا

زيغقلوبهمفيالذينفامامشابهاتوأخرالكتابأمهنمخكماتآياتتالكتابعليكأنزل

العلمفيوالراسخوناللهإلاتاويلهيعلموماتأويلهوابتغاءالفتنةاتغاءمنتشابهمافئتعون

آخرونووقف،(7:عمرانلالالألاب،أولوإلايدكروماربناعدمنكلبهآمنايقولون

حسبعلىالوقفبأنذلكمعللأ،جميعآعليهماهووقف،((العلمفي))الراسخونعلى

.1)9ص،المعرفيالمفجقكامل.العفيلي(1)

.ههعى،3عج،القاوى.تييةابن(2)

.57ص،3مج،الابقالمرجع(3)
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استأثروالتياللفظلمدلولالمطابقةالخارجيةالحقيقةبالتأويلالمقصوركانفإذا،التاويلمنالمراد

التفسير،باتاويلالمقصودكانواناأؤلى()اللهالجلالةلفظعلىفالوقف،شأنهجلاللهبعلمها

.(1)أولى((العلمفي))الراسخونعلىفالوقف،معناهوتوضيحاللفظبيانهوالذي

علىوقفإزتيميةابنأن،لاتبين،القلبيوالعقل،العقليالحسثناثيةضوءوفي

الأولكفاءةتوسيعخلالمن،العقليوالوقفالحسيالوقفبينجمعلأنهفذاك،الموضعين

اعتمادخلالمنوذلك،شططولاسطحيةفلا،بالأولالثانيتقييد،عيةالوقتوفي،باثاني

يشكلالذيالحيالتق!دالعقلتقمدخلالمن(وأيضأ،القلبيةالعقلنة،الحسعقنةمعيار

تواشجشرط-قلبي-عقلي-حسي،إذنالمعنىهووهكذا،القلبيالعلمتحققانطلاقة

بالقلب.والعقل،بالعقلالحس

الإبانة:ووجودالوجود)بانة:ومخرجأمدخلأالنظرلةني:رابعأ

هيالتي،الإبانةأساسعلىقائمأ،تيعيةابنمعرفيةمظاهرمناللغويالمظهرلناتبذىلقد

شانه:جلقوله،منها،عدةمراتالعقنرالكتابفيتردد،كونيقرآنيمرتكزأومعيارأصلأ

.(89:)النحلشيء،لكلتبيانأالكتابعليك)ونرلا

ذلكهو،تيميةلابنالصرفيةالأصولمنورئي!كليأعلهوالذي،الكرلمفالقرآن

كتلويةشينيةالأولثيئية،المبئنشئيةيخرالمبثنالشيءشثيةأن،مفادهفارقمعشيء"لك"دا

أولأ.سمعيةصوتيةشيثية،الثانيشينيةبينما،غالبأبصرية

قوانينهيلهاتبيانأأومبئنأالقرآنياللفظجاءالذيالكتلويالثيءذلكقوانينأنويقينأ

عليهيصطلح)كمافيزيائيأمتراتبةفإنهاالخارجيةاما،وخارجيةداخلية،ودائمةدائةحركة

تكنلمأنهايعنيمما(منهفكاكلاارتباطأبهامرتبطةفهيلذلك،الداخليةالحركةعلى(اليوم

،للشيء-الكتلوية-النوعيةالطبيعةذاتمنمنبثقةأوناشئةحركةهيبل،اعتباطيةحركة

يلائمبماتتشكلأنهاأي،وظيفيةحركةأنها،أيضأيفيمما،الوظيفةقلكمعمنسجمةهيثم

لثه.حاشا،باطلأأوعثأئخلقلمالذيالشيءذلكوجودوراءالكامنةالغاية

بعدها.وما،59ص،3مج.القاوى.تييةابن(1)
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:الكونفيالثيئيةالحركةلفهممرتكزاتثلاثةإذنهناك

الداخلي.تكوفي-للشيءالنوعيةالطيعة-1

الثيء.مظهرية-2

وظيفته.:3

الشيء،بالآخريتحكمأيهماأو،الآخريحركأيهما؟وهوألا،مهمتساؤلإزاءنرانا،وهنا

الداخلية؟تكوشتهأمالثيءمظهريةالآخر،علىيترتبأيهما،زلكوقبل؟وظيفتهأم

ؤخقيئأوتخبتيئقتعلق،مهمةحقيقةتبثنمنبدلا،بقيهاتاؤلعنالإجابةوقبل

ماهيةحيثمنأو،وخارجيداخليحركيوجودهوحيثمنال!ثيءأنوهي،الشيء

الذيالإلهيالتسخبرقانونبموجبفهو،وظيفةهوحيثمنأما.إلعيوجه،المكؤنالوجود

عليكموأسبغالأرضفيوماالسماواتفيماسخراللهأننروا)ألم:ل!نسانشيءكلسخر

الآتية:الخطاطةوفقوعلى،بشريوجهفهو(02:القمان!وباطنةظاهرةنعمه

ناسنإلا-ىفيظولااليهؤنجهة-الشء-الماهويةالمكؤنةالجهة-سبحانهالله

:أمرانذلكعلىويترتب

الذي،بطونه،الشيءفاولية،الغيبعالم،الباطنهوأواالأولهو،وجلعزأنبما-1

وأحركتهعلىقراتب(الخارجيالمظهريتكونهأوفحركتهثمومن،لظهورهسابقهو

الداخلي.تكونه

نفسه،القرآننصإلىاحتكامأللإنسانمسخرشيء()كلارأياجميعأالأشياءأنطالما-2

هيوانما،للشيءتاليةليستالشيءفوظيفةإذن،الإنسانلمنفعةموظفشيءكلأنأي

حكمةوثمةإلا،الشيءكلذلكمنشيءأيخلقما،شأنهجلفالخالق.وجودهسابقة

كانتثميكنلمفهو،شئيتهسابقةالشيءوظيفةأنيعنيوهذا.خلقهفيوكامنةسابقة

مابل،نفارقماوهذا،لوظيقهاستجابةعليههوماوفقعلىو)تشئا(كانبل،وظيفته
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وبذلك،الكونحدوثفيوالطبيعيالماديالمنطقمقولات،هديهمنضوءفينرفض

مزتين.يميةابننفارق

حدودفيولكن،بقدرمروعة،الاسمضوءفيالمستىإلىالنظرفيتيميةابنمعياريةلعل-

+ليسالذيعيانهيالتيالأسماءأماأشيائها.عيانهياليالأسماءأي،الثثيةالأسماء

لاممالأنها،العكسلالوظيفتهاسابقةفهي،ثمومن.عيانيةغيرأسصاءفهي،شيءكخله

،شيء"كلبخاعنللثيء(السابقةأوالكامنةةفيظولا)ريخستافالتسجرعليهيجوز

.شيء"كلالجنسمنصفاتهولا-لهحاشا-اللهوليس

الأسماءمنمبثقةالأسماءمعانييرىثم،المسمياتطباقالأسماءأن،تيميةابنيرى-

يقتضيفيما،بالخارجمحكومالداخلأنيرىقيميةفابن.المعانيمنمنبثقةالأسماءلا،ذاتها

دينيأ،أماماديأ.أودينيأفيهئثكلامماوهذاابالداخلمحكومالخارجأن،إليهاتهياما

وأما،شيء"كمثله"ليسالذي((سبحانه)اللهباللامادفيمحكومالمادفيالكوننرىفنحن

والكيعياء،العكسوليسبالكيمياءمحكومةالفيزياءأنعلىتؤكدالعلميةفالحقيقة،ماديأ

خارنخ!.لاداخل

العكس.لابمعانيهامحكومةالأسماءأن،سبقماومظهر

فالمعنى،المسمىسابقوالمعى،الاسمسابقالمسمىفإن،لغويا،المرتبينالأمرلنوبإجراء

اللفظقبلمافإذا،مكؤنةأوكلويةشينيةشيئيواللفظ،مكونةأوماهويةثئيةي!يشإذن

،الأشياءمنالإنسانيفهمهماوهذا،حقيقية،وظيفية،تسخيرلةعلاقةفتلكالإضافةعلاقة

للتسخيراستجابةبهتتعالقالتيودلالاتهامعانيهايفهمإنه.الألفاظمنيفهمهمافهذا،ثمومن

والاستفادةالأشياءفهمأنفيهشكلاومما.تنفعالتيمعانيهافهمعلىمقصورأنهأي،الإلهي

وماتحققتالتيالمعاصرةالعلميةالكثوفاتبهتشهدماوهذا،لآخرإنسانمنيتفاوت(منها

فهمأن،ذلكعلىولزتب،آخردونبعيةلفردأو،غيرهمدونالناسمنلفئةتتحققزالت

لآخر.مدركمنمتفاوتومعانيهاالألفاظدلالات

دائرةخارجهيالتي،الماهوتةشئيتهاحيثمنودلالاتهاالألفاظبعلائق،يتعلقماإن

علمهو،ومسمياتهابالألفاظالعلمأنيعنيوهذا،المكؤنةالوجهةشانهو،البشريةالمنفعة
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مطابقة:أو()المسمىاليءهوالمعلومذلككانسواء،شأنهجلاللههوالذيوالمشيةالمكون

بصريكتلويماديهوالذيالشثيالظهوراختلفوان،وذاتهالمسمىعينهوالذي()اللفظ

أنزلالذي)هوعمرانآلآيةمنتيميةابنموقفيفسرماوهذا،سمعيلفظيماديأو،غالبآ

.(...الكتابعليك

فيالثئيوالاختلافالماثلمبدأأوقانونتبذا،عليهونجاءق!بسماعلىوباعتادنا

استجابةأي،والخارجيةالداخليةالحركةلمبدأاستجابة،تتماثلأوالأشاءتختلفحيث،الكون

استجابةأي،الشيءفيالكامةالوظيفةلنوعاستجابة،ثمومن،منهاينبثقوماالنوعيةللطبيعة

التسخيرلقانون

العكس،لا،بمعانيهامحكومةالأسماءأن،يعنيممايعني(الوعية)الطبيعةمعياراعتبارناإن

منهذا،المعنىإلىالثكلمنالانطلاقمنأؤلىالثكلإلىالمعنىمنالانطلاقأنيعنيوهذا

المحدودةطيتهامنوبشب،الثرلةالجهةحيثمنأما.المكؤنجهةأو،الإلهيةالجنبةحيث

زلكيستدعيأنعلىولكن،المعنىإلىالشكلمنبالانطلاقمحكومةفهي،قدرتهاوعوز

ل!رئانئينكا)كونواانطلاقةمنهالانطلاقثماالمعنىإلىالثكلبتحوللطموحهالانطلاق

الشكل.إلىالمعنىمن(79:عمران

قوانينمنالمقذسةالذاتصفاتباستبعادفيقضي،(الكامنة)الوظيفةمعياراعتارناأما

الصفاتتلكلأنوذلك،تيميةابنشخصهاكماوتثابهتمائلحركةهيالتيالثيئيةالحركة

الحركةتتحركلافهي،ل!نسانمسخرةغيرفهي،بعدومن،لاشيئيةذاتخصيمةوألفاظها

.ل!نسانومسمياتهاالمسخرةللألفاظالتيالمتعاثلة

حيثمنللأشياءالكونيةالماهيةبينتماثلأيعني()الثئيةبصفةجميعأالكوناتصافإن

يبدوالتماثلذلكأنعلى،)تبيانيقا(دالكريمالقرآنجاءالتيالصفةبتلكجميعأاتصافها

فإذا،جميعأالماديةالأشياءبينالكائنوالكيصيائيالفيزيائيوالتناغمالإنسجامذلكفيواضحأ

الماهيةحيثمنمتماثلةالألفاظأنإلىانتهينا،أسماؤهاتقابلهامسمياتالأشياءأنتذكرناما

اللفظية.أوالاسميةبصفةجميعألاتصافهاوذلك،()الاسميةاللغوية
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مخيافنراها،الموادمنمالمادةالدلاليالظور،معجميأ،غ!نحيخاواضحأنراهماوهذا

،وهكذا،غيرهاإلىويخرهااغبرهاإلىإليهاالمحالالموادتحيلناثم،دلاليالهاالمقابلةالموادإلى

الأشياءبينواتناغموالانتظامالانسجامأنعلىدليلوهذا،كلهالمعجمعلىناتيحتى

مافيمتمافلةفالأشياء.الألفاظيصودالذيوالانتظامواتناغمالانسجامذلكهو،الكونية

الذيالنسبياختلافهامنالرغمعلىتجصعهاترلىووشائجعلاقاتوجوديعمنيوتماثلها،بينها

في،الوظائفبقيةدونبعيهاوظيفةهيمنةإلىثم،أخرىرونصفةأوماخصيصةطغيانمرده

اتصافهاحيثمنالحسيالئيالتماثلتماثلةفالأشياءوإلأ،مخالفهأومثيلهإزاءالثيء

جميعأ،لهاالرئيةالوظيفةحيثمن،أيضأمتماثلةالأشياءأي،وهي()الئهبصفةجميعآ

لاولكنمجمدهيشحإلاشيءمن)وان:سبحانهقولهبدليل،()التسبيحوظيفة،وهيألا

منبشيءاستأنسناماإذا،وحركيكليتماثلوهذا،(44:)الإسراء(تسبيحهمتفقهون

التسيحلأنحركيئحسي؟بذلكفالتماثل.حركة؟الحسيأصلهافيهيالتي،()ستحدلالات

تعالىاللهتحميد،هيالتي،قرآنيآ)ستح(دلالةإلىنظرناماإذا،عقليأنعدهأنولنااحركة

.وتوحيدهوتمجيده

فيالخارجيتماثلهافيتمظهر،الداخليةحركتهاحيثمنمتماثلة،الأخرىهي،والألفاظ

والقشون(،)التين،فيالشجريةذاتأو(وعلي،ومحمد،)زيد،فيالإنسانيةكذات،ذواقها

،)الحياةكصفة،صفاتهافيتماثلهافيتمظهر،الخارجيةحركتهاحيثمنتتماثلوقد،اغ

الوظيفةفيتتماثلوقد،انمالأشجار()أوراقفياللونصفةأو،الحيةالكائاتفي(والموات

التماثلمعمنسجمأتماثلأالتماثلذلكبوصفذواتهافيتماثلهافيتعظهر(ذواتهافيالكامة

.(...والسمع،والإبصار،والأنوثة،)الذكورةذاتفيكالتماثل،الداخليالنوعي

؟حركتانله،()ذات)شيء(-؟هو،مثلأ)عين(لفظأن،لنايتبين،سبقماعلىوبناء

التيالداخليةالحركةتشكلتوبهإليهالذيوالممالالأصلفيكافةووظيفة،وخارجيةداخلية

،()الإنسانلفظحيث)عين(لفظتحركمافإذا.الخارجيةالحركةتشكلتلهاواشجابة،منها

حركتهاهي،خارجيةأوكانتداخلية(شيثيةحركةبوصفها،الرئية()عينحركةلأنفذاك

العين()أيإذنفهي،شيء((كللكم))وسخرنا:قعالىقولهعلىاعمادأ،()الإنسانحيث
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،)الإبصار(هيالرئيسةوظيفتهاتصيروفا،الإنسانبذاتارتباطهاخلالمنوظيفتهاتتمد

والممال،الأصلفيكامنةوظيفةولها،وخارجيةداخلية،حركانلها6لأز،الآخرهويصيرالذي

الداخلية.الحركةتشكلتوبه،إليهالذي

)الإحياء:وهيألا،نفسهاالوظيفةلهاشيئيةحركةأيةمعفتتماثلالداخليةالحركةأما

ويموجب،وهكذا،لسابقتهامالها،ذاتأالأخرىهي()الخموبةتصيرثم،(والإنارةوالخصوبة

،)الماء(حيثتتحركوأيضأ،الش!()عين؟فتمير،)الشص!(حيث)عين(تخركذلك

انم.(الرحى)عين؟قجر()الرحىحيثوأيضأ،الماء()عين؟فتصير

الحركةمبررفيكون،الخارجيةالحركةأوالتصظهرفيتماثل،الوظيفةفيمجتعوالتماثلوقد

حيث)عين(حركةيبررماوهذا،اتفاحأأكئروالتماثلالانسجامموائلوتصير،أقوى

فييتضحمظهريتماثلمنالثلاثةالذواتفيالعينصفةبينلما،)الماء(وو)الرص()الشمس(

ملأ.()الاشدارة

خارجية،حركةاللفظأوللمفردةأنيعني،تيميةابنعليهاعمدالذيالإضافةمعيارإن

لاوبما،المتماثليناللفظينبين()التواطؤيةأوالتركيبيةالعلاقاتلبناءمعيارأ،تيعيةابنعذها

النوعيةالطبيعةمنيغيرلاالمعيارذلكلأنوذلك،أجانأللحركةالخارجيالتمظهرمنيغير

يقضيفالأمراتعالىاللههوالموصوتكانإذاإلا(معهالمتواطأ،إليهالمضافأو،للموصوف

دائرةضمنيقعلاإليهالمضافلأنوذلك،الصفةأوالمتواطنأوللمضاتالنوعيةالطبيعةبتغيير

.(11:)الشورىشيء(كمثله)ليس؟إنه،()الثيةالصفة

وأنغييرأيعي،ولفظلفظبينخارجيتعالقحمولبموجبالنوعيةالطبيعةتغييرمقترحإن

صفاتبينووشائجعلاقاتبعقديسمحلاوبما،شيء*كمثلهليس"الذيوالشيءبيناخلافآ

منلاالثكلإلىالمعنىمنننطلقأتايعنيبعينها.صفةأو،بعضهاأو،المختلفينالثثين

تيمية،ابنبهقالالذي(المضمون-الشكل1نمظهريخالفماوهذا،المفىإلىالشكل

وهذا.(والإضافة)التقييدبمعيارالقائلةالن!ظريةتلكوركائزينسجملاالمقترحهذافإنذلكوعدا

وأ،(الشرقيوالوجهالإلهي)الوجه؟وهماألا،والمسضىالاسمبوجهيالأخذحتصيةيعني

نأنشطيعبهماواللذان(الحسيئوالوجهالقلبيئ)الوجهأو،(المتحركوالوجهالثابت)الوجه
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مثلمنإضافاتأو(42:الإسراءكااالرحمةمنالذذجناحلهما)واخفضتعالىقولهنفهمر

.غ1000(اليقين)عين،(الوردة)سماء،(الملام)ماء

وجهتهاجثمناءي!ثللالنوعيةبالطبيعةالصفةوظيفةتقيدأوتغير،الإضافةعلاقة،إذن

بموجبتيميةابننجحولقد.الالهيةجهتهاأو،الماهويوجودهاحيثمنلاالععيةالرلة

تكونأنمنتمامأأبعديرىكماهيالتي،الألفاظتعالقاتتشخيصفيتلكالإضافةعلاقة

*ليىالذيتعالقاتكونهاحيثمنلاشيئيةتعالقاتكونهاحيثمنولكن.مجازيةعلاتات

.شيءكمثله

مخكيمهثئم،للفظالمظهريةبالحركةاقمامهمرده،تيميةابنإليهلجاالذيالأخيرالمقترحإن

علىتنطويالتيالداخليةالحركةمحلإحلالهاثتمومن،وعلاماتهاورموزهاالحركةتلك

معيارأ،الشكلداثرةمخكيمةإلىبهحداماوهذا.حشةحركةهياليالخارجحركةجوهرلة

إلىبهانتهىممااالتماثللقانونوفقأالأخرىالألفاظإلىالواحداللفظمنالانطلاقثمومن

بتنحيةالقولمعالجتهمحاولةمنانبثقالذيالاصطدامذلك،الإلهثةالصفاتبالفاظالاصطدام

القول،اللغوفيمظهرهاأومخرجهاكانالتيالتحيةتلك.الصرفيةنظريتهمرتكزاتمنالخيال

محدوديمخنجهتاهيالتيالحسئةالمجازجهةذلكفيبما،مطلقوبثكللغؤلأالمجازتخية

بحيث،للفظالمظهرلةالحركةمساراتمننعذلجنعابالمجازالقولمجتملالأمرولعل.الإدراك

بينالمفارقةشرط،أخرىمرةالجزئيإلىالكليئومن،مزةالكليئإلىالجزئيمنتنطلق

إلىالمعنىومنالمعىإلىالشكلمنبلىاليهالكلمنننطلقلاأنشرطأي،الانطلاقتين

الشكل.

كلفيبل،مزةكلفيلا،ولكن،المتداخلةالمخارجةالحركةهذهإلىتيميةابنلجأولقد

الذيالاسميحذدأنيريدحينماأالداخل-الخارج1حركةإلىيلجافهو،حدةعلىمرة

مجددأنيرلدحينمالمالخارج-الداخل1حركةإلىيلجأبينا،الخارجفيوجودلمستاه

،مرةكلفيمعأبالحركتينيعتبرأنالأؤلىولعلاالخارجفيوجودلهلب!الذيالاسممعنى

عذل،مظهرثةنظرة،أيديهمفوقالله)يد:تعالىقولهإلىنظرلماكلتيهماالحركتينإلىلجأولو

إمكانهاباعتبار)يد(إلىتيميةابننظرفقد"التقيهيد"ا.مقترحإلىاللجوءخلالمنمظهريتها
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يعلمبانيكونوهذا،الخارجفيالشيءإمكانيعلمفان،الخارجيالإمكانوأما،الخارجي

الإمكانوليص.(1)"هنالوجودفيمنهأبعدهوماوجودأو،نظيرهوجودأو،الخارجفيوجوده

وجودولا،الخارجفيوجودهئعلملاممافهو،متحققأالكرممةالآيةفي"الله"يددالخارجي

)يد(و،إليهمضاف()فالثه،بأحدهمالا((الله+أيدالركيبببنيةنأخذأنشرط،نظيره

ولاالخارجفيوجودهئعلملاالذي،الأحدالواحد،إليهالمضاتصفةوالمضات،مضاف

فيصفتهمنأبعدهوماهناكفليس،الوجودفيمنهأبعدهوماهاكوليس،لهنطيروجود

.إالوجود؟فيمهاأدنىهوبمانقيسئهافكيف،الوجود

نأ،تيميةابنلدىمعيارهالذي،الذهنيالإمكانعلى(الله)يدعرضحتمتةيننهذا

لعدمبل،بإمكانهلعلمهلا،هذايمكنيقولبل،بامتناعهيمغفلاالذهنعلىالثىءيعرض

العلم-بالامتناعالعلمفعدم.(2)"الخارجفيممتنعأيكونتدالشيءذلكأنمع،بامتناعهعلمه

يدعونانفسهبالامتناعالعلموعدم،الذهنيبالإمكانالقولإلىتيعيةبابنحداالذيهو،الظتي

تجاوزأوإلغاءذلكيعنيأنودون،المظهريةالحركةلاالخالصةالحركةمعتبرينبالمجازالقولإلى

حلأماوقولنا.تيميةابنقول،كليهماالقولينيشملالإمتاععدمأنطالما،تيميةابنيقولهما

عية.الوقتفيالمتداخلةالمتخارجةالحركةعلىفباعتمادنا،الازدواجيةهذه

،(جزئية-اكلية،لمخارجية-داخلية1حركةهيحيثمن(الله)يدف

ذاتجسثأ(،يعلمما-يعلمأمالاشكل(،-أمفى،(مظهرية-)خالصة

شيء(.كمثلهالي!،الكلمنتنطلقكونهاذهنيئإمكان

-خالصة(،أمظهرلة،(-كلية)جزئيةلمداخلية-)خارجيةحركةهيحيثمنأما

بالذيمقيدخارجيئإمكانذاتفهي،لميعلملاما-حسئأئعلمأما،(معنى-)شكل

الإدراكمستوداتمنمستوىهوالذي،التخييلعليهايجوزوهاها،شيء!كفله)ليس

هوحيثمنخبيرحكيمخلقفيهموخلقهحقمتةالبشرعلىسبحانهبهمنالذيالب!ثرفي

آخر.أمرفذاكاباطلأأوحقألهوظ!فهأما،خالصوجود

.318ص،انطقينعلىالرد.تببةابن(1)

نفها.الصفحة،الابقالمرجع(2)
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حركتهأما.مظهريةوأخرى،داخليةحركة،خالصوجودهوحيثمن،إذنللخيال

حيعاباطلةحركةفهي،الخيالمنالسلبيموقفهتيميةابنبنىعليهاوبناةلهاوالتي،المظهرية

الصلاةعبموسىستدنامعحصلماوهذا،ووسيلةغايةتصيرحينصاأي،معيارأتصير

أنهاسحرهممنإليهوعصيهم"يخنلحبالهمفإزاألقوابل)قال:للسحرةبالنسبة،واللام

تلقفيمينكفيماوألق،الأعلىأنتإثكمخفلاقلنا،موسىخيفةنفسهفيفاوجس،تسعى

.(69-66:)طهأتى،حيثالساحريفلحولاساحركيدصنعواإنماصنعواما

علىولضنعمتيمحبةعليك)وألقيت:القرآنياللفظيالوجودفيالمواضعهذهمثلإن

إلى،ناضرةيومذ)وجوه،(22:)الفجرصفأ،صعأوالملكريك)وجاء،(39:كااطهعيني

تلكيستدعيوجود،الإبانةوجورحيثمنهي،انم000(42-23:)القيامة،ناظرةربها

وإلا،معأالإمكانينحركةمعهانسلكأنئذلاوهنا.التخييلفيمتمثلةالخالصةالداخليةالحركة

الإمكانينتداخلمواضعأي،ولابهشبهةمواضعإتاهاالمواضعلأن؟كبيرصرلنقليلقفثغة

لإبانتين.وا

مادةاشعمالهممنيقصدونكانواالعربأن،هـ(171)منظورلابنالربلسانفيجاء

يلي؟ما،السلامعليهموسىآياتفيذكرهاوردالتي،)خيل(

وطلعته.شخصه:أي،وخيالهخيالهورأيت،والطيفالشخص:والخيالةوالخيال

صورةالمنامفيوخياله،المرآةفيالإنسانخيالوكذلك،كالظلتراهشيءلكلوالخيال

خياله.ليتختيل:يقال،خيالفهوالظلشبهالشيءبكمروريما،ثماله

حديثوفي،إنانأنهظنالذئبرآهاإذامن!غللالثوبعليهافئلقىتوضعخشبة:الخيال

بكذا.خيالأوبكذاخيالفمارأميالشةالحغىكان:عثمان

ماأنويعلميراهالمنعلاماتتكونسودثيابعليهاخشبأينصبونكانوا:الأصمعيقال

لتظثهالمزروعاتعلىوالبهائمللطيرتنصبكانتأنهاوأصلها،الأرضمنحمىداخلها

.(1)أخوالأم:والخالفخثل.فهو،عليكاشبهشيءكل:الليثوقال،فيهتسقطولاإنسانأ

هـ.1375-م1956،عادردار:يروت،()خلمادة،المربلاننظور.ابن(1)
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هو:،المعجميةالحركةتلكواستنطاقإجراءعلىبناةعليهمخصلأنلناوالذي

فوقاللهر!)فييئبهالذينفسههو،السابقاتالكرمماتالآياتفي()لثهالذيإن-أ

ا!ابقةالموافعأنا!رو،(...الفه!ل،(الله)رؤيحة،عين،)جاء؟إذنفهو،،أيديهم

علىإعخادأ،وأخ،وعلامة،ومثال،وشه،وصورة،ظل؟بذلكفهي،لابهموضع

)خبل(.لمادةالسابقةالمعجمئةالحركةإجراء

!طير!مبسودشببعليهاتوضعخشبةكونهاعن(الخبالة،)الخيالبالعدولإن-ب

دس!ابعيولخبأكونهاإلى،عليهتسقطفلاإنسانألتظئهاالمزروعاتعلىوالبهاثم

ا!دولأن،يعني،الأرضمنجمىداخلهاماأنويعلميراهالمنعلاماتتكون

للثيءي!طابالوجودالعدولوهذا،واررأمز،مقاريةأخرىإلىحالةمنبالأشياء

خيالة(،)خبمالكلمةبقاءخلالمنواضحوهذا،الشيءلذلكاللفظيبالعدوليقضي

.(الجمى)خئطوعقليأحسئأصيرورنهامنالرغمعلىالطير()خشبة،الخشبةعلىدالة

بحسهافحولالىيففس،أخرىإلىوظيفةمنأواوجودإلىوجودمنبالمسمىالتحولإن

عقليحسنالئافيحنهبينما،بسيطحغفلالأولحسنيآ()إدراكهفحثه(حالةالىحالةمن

بل،)خيال(لمكؤن،اللفظي-الشيئيالتحولعلىيفتصرمالاوهذا،حسي()عقللنقلأو

ذ)أالعفليةدلالاتهاالىالحسيةدلالاتهامنتطورتجلهالأنها،جميعأالثئيةالمكوناتيشمل

حسئة.محضكائتأنبعدعفيةحسيةوظائفهافصارت،الوظائفعليهااختلفت

أمرالعقليةدلانهاالىالحسيةدلالتهامنبالمفردةالعدولإن؟سبقمماإليهتحلصالذي

الحسيةدلالفافيولكها،مسماهاحقيقةعلىدالةالحالتينفي-المفردةأي-وهي،وارد

وأ،)اللأمة(الىالثائيةدلالنهافيتشدبينما(والظلوالمماثلةوالصورة)الثبهتستدعيالأولى

ووب،(شبل،صوري،مثلي،)ظفيحسيوجه؟وجهينذاتإذنفهي،العقليةالإثارة

ذهنية-وخبالي،خيالي-حسي؟وجهينذاتأنهاأي،()علائيعقلي

،افيلةا-الطير1،()خلمفردةمقاصدفيالإدراكيالرابطوجهيإن

الله1،(اللهبل-)الائسانافيالإدراكيالنرابطوجهاذانهماهما(الإنسان-)الخيالة

علافىفوجهالثانيالوجهوأما،صوركنفوجهالأولالوجهأما.(اللهيد-عزوجل
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العلمفتهىهيوالتي،الحسنىوأسمائهاالذاتعفاتمن()العليحصفةفيكامنيقيني

ذهنبةوابائة،خيالبةحسيةإبانة،إبانتينذات،ازن)يد(ف،(اللهالاالديعرفالا،وغابته

قضية،،تيميةابنوفقعلىلأنها،بالإيجابولابالنفيعليهانحكمألالنايجوزوهنا.خالصة

الإدراكوطبيعة،شيءالحكمأنالموكدومن.(؟)صفانلهاتصورهأنأو،العقليتصورهالا

آخر.شيءومقتضياته

:متحؤلتانبنيتان،عينهموضوعهافىواخريات(69-66)طهآياتوفى

)ت!عى(ثعابينالسحرىا!صثهـ(با(الحسي)المكؤنالحبال01

تخيلى(-)صورىمخول

صنعوا(ما)تلقفتسعىالإثخهمهـحئةالحسيالمكؤن)العصا(.ب

)عقليئم)كليئمعلاميتحؤل

الأولى،المرةفيمظهرلة()حركةمظهرينحولولكنه،الحسبئالموجودلثنةمخولوفا

التاالنحوو،اثانيةالمرةفى،01!كهـخار.)داجوهرىوتحول

تسعىئماببنالمظهريةبالحركة(العصي-)الحبال.أ

)الجزئية(

نسعىحنةالجوهريةبالحركة)العصا(.ب

)الكلية(

الئ!يثيةنفيعنيكونماأبعدالثانيةالثيئيةحيثالتحوليظل-الحالتينوفي-ولكن

)بالصنعإن.اثانيةالشيثيةإلىاتحؤلإمكانيةللشءالأولىالثئةتنفيلاوكذلك.الأولى

إمكانيةالأولىالإمكانيةأنهو،الإمكانينبينالفرقولكن.(الإلهي)بالقولأو،(السحرفي

.033ص،فبمبةابنضدالمعرفيانهجنكاملانظرالعقلي.(1)
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لااللهإن،سيبطلهالله)أن،أتى،حيثالساحريفلح)ولا،والخارجبالزمنمقيدةمحدورة

.(81:)بونرالمفسدفي،عملبمملح

علىمتعالية)ذنفهي،والمكانالزمنيقيدهالاالكفاءةمطلقةامكانيةالئانيةالإمكانيةبينعا

وراءالكامنةالوظيفةأوبالفايةمقترنذلكوكل.،الأعلىأنتإنكغفالا،والمكانالزمان

لملهان.زائلة،محدودةإمكانيةفهي،)الإفساد(و)الكيد(هيالوظيفةكانتفإذا،التحول

ابنوموقف،عمرانآلبمايةيذكرناماوهذا.اقتضائهحالةفي،ومشروعواردفاتحول،نكن

عندأمتوقفين،سبقماضوءفياالآيةتراءة)عارةالىذاكنذكرنابدعونا،ثمومن،منهاتيمية

نقصد.اللتانالإمكانيانأنهماعلى،آمنوا()الذبنو،(زيغقلوبهمفي)الذين

يتعلقيخمابصددهنحنمماتجقىمالانضيءبانقمبنة،العربلسانالىاخرىعودة)ن

مخرجأ،بوعفهالمجازبمشروعيةبتعلوفبما،ثمومن،مدخلأبوصفهالخياليالإدراكبمثروعية

والتلقف:.اليكبهيلقىالشيءنناول:واللفف،الأخذسرعة:الفففااللسانصاحبيفول

(9)...ملأن:تففوحوضن،الابتلاع

هي،ركاهنر،ثلاثتضرالسابقةالمعجميةالحقيقةأناهو،زلكعلىنجاةلدبناوالذي

:حدةعلىوكل

ومأخوذ.،آخذ،مع!-ا

وفتفى.،فتق،ففق-ب

.(والحبال)الممي()فتفق،وفئتقع،ئبتلع،)العصا(ئفقى،()موصفلفي-ج

.()السحرةومتلق،(لعصاا)فلفى،()موسىفلق

وحسالحسيالوجودأأي،واتلفيائلتيهما،طرنان)زن)ائلنى(يتنازعالذي

والامتلاهالابتلاععلىوالقدرةوالإدراكوالتلقيالأخذسرعةفيتكمنوالمعيارية،الوجود

علىيترنبماالىخلالهومنبهالانتهاءثمومن،المتحركثبيتعلىالقدرةأي،والإحاطة

جملة()الفففرفضولعل()دراكيموففمناتخيبلعلىبرنبماأي،وظبفةمنالفقف

.()ئقثمادة.المربلاننظور.ابن(1)
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منالخباليالمسنوىرفضبعي)وهذاوالإبانةالوجودمرنكزاتبهنفرلامما،ونفصبلأ

مجاقلةمخرجاتهيالق،الإلهراكزلكمخرجاترفض،ثمومن،المعرفيالإدراكمستويات

نفسهنيمبةابنالزمالذي)التييد(ذلكودون،مطلقأرفضآاللغويمظهرهاحيثمنناويلية

تيميمعيارهوالذي(العام)المعنىبيقفيممايقضي)الكييد(معيارلأنوذلك،نظرفيهأمربه

الوجهبتوففحيث(المطلق-)المحدوداللفظبوجهيالأخذالىالأخيريقودناحيث،ايفآ

القولالىبنايتهيماوهذا،(العام)المعنىحيثالمطلقيتحركبيا،الجزئيالمعنىعدالمحدود

وذهووما(الله)يدذهني)مكانذوهولما،واثزكالعامالمضحبث،للفظالمجازيبالوجه

.()القؤةهوالبشر()يدخارجي)مكان

لدىالمعرفةنظريةنمظهراتأحدهوالذيالاسنعمال(-)1"لهاممعيارضوءوفي،واخيرأ

هذاولكن.مطلقةحفيقةأنهعلىأي،()الهامآنهعلى(الله)يدلفظالىتظرفإننا،تيميةابن

الفولبحققهماوذلك1)الاسنعمال(وهوألا4للمعيارالآخربالوجهالأخذينفيلاالنظر

وابتفاءالفتنة)اتجغاءعدمأو)الإفساد(بعدالنخييلاعتبارنقبدأنشرط،الخباليبالإرراك

...الإلبسالناويللمحضناويله(
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الثاني:الفصل

الفكريةوالمنظومةلاليةالدالمنظومةبينالمتبادلالتأثير

تيميةابنعندوالمجازالحقيقةمفهوم:تيميةابنالإمامعند

والأشاعرةالمعتزلةمفهومضوءفي

صالح8أبوأمان

مفدمة:

وجهةيتجهالعامالمعنىويكاد.اصطلاحيومخرعاممعنى،بمعنيينالمجازلفظاستخدم

الحقيقة.قسيمفهوالاصطلاحيالمعىأما،الاتساععلىللفظالمحتعلالمعنى

أصولوعلعاءوالمتكلميناللغةعلماءمنالأولوناليهذهبماهوالعامالمعنىكانوقد

والبلاغببن.والفقهاءالفقه

لتاسبهالمتكلمونواستخدمهالمتاخرلنالبلاغيبنعندظهرفقدالاصطلاحيالمعنىأما

العفلية.ونزعتهم

ويبدو.الفرآنمجازكتابهفيهـ(012)تالمثىبنسر،عيدةأبوذهبالأولالمعنىلالى

ابنفال.ومرادفانهالانساعيستخدمونسابقوهكانحبنفيالمجازلفظاستخدممنأولأنه

يعزلمولكن،كتابهفيالمئىبنسرعبيدةأبوالمجازبلفظتكلمأنهعرفمنأولإن:تبية

فيالمسلموناختلفوقد.(9)الآيةعنبهيبرماالآيةبمجازعنىو)نما،الحقيقةقسيمهومابالمجاز

أبرزهاعديدةاتجاهاتفظهرت،معروفهوكعاالكرلمالقرآنوفياللغةفيوالمجازالحفيقة

ثلاثة:

ولكنه،الكردمالقرآنوفياللغةفيالمجازوفوعيرىوانجاه،المجازعلىأكثرهااللغةيرىاتجاه

الكريمالفرآنفيلوقوعهفإنكاره،اللغةفيالمجازوقوعبكروانجاه،المجازعلىاللغةأغلبيزلم

.(تعالىرحتالى)اتنل،اليتآلجامعة/الأدابكبة/وادابهاالمريةاللغةأسناذ

.171ص،بماناي.نجبةابن(9"
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تيمبةوابنبعامةالسلفيةوالثالث،الأشاعرةوالئاني،المعتزلةالأولالانجاهيمثلمنوأبرز.اولى

بخاصة.منهمالجوزبةقيموابن

المعتزلة:محندوابازالحقيقة:الأولالمبحث

فيالعربمفخرةهوالباب"وهذا:قاللغتهااتساعومظهرالعربمفخرةالمجازالجاحظاعتذ

.(9)*تعس6وباشباههوبهلغتهم

وعمومالخبرلةتاف!ملاوأؤل،الكريمالقرآنوفياللغةفيالمجازالجارعبدالقاضيورأى

الذي،المعتزليالتوحيدبمبدأنمسكأوذلك،المعتزلةكعموم،المحكمالىوردهاالمنثابهاتالآبات

التعطبل.خصومهاويمبه،المطلقالتنزيهالمعتزلةتسميهفبما،الذاتعينالمفاتأنالىيذهب

إسنادنعالىاللهالىوالهدايةالإضلالاسنارأنرأىانهحنىذلكفيالجبارعبدالقافيأمعنوند

كئبرأ،بهويهديكثبرأبهيفلمثلأبهذااللهأراد)ماذا:نعالىقولهمثلفيوذلك،مجازي

فاعلهغيرالىالفعلإسنادبابمنوهو،المفزليالعدلبمبدأتمسكأذلكوجاء،(26:)البفرة

حقبقبأ)2(.ولشمجازيأاسنادأ

منالخروجبذلكوحاول،والتخييلوالتمثيلالتصويرإلىالمجازفيالزمخشريذهبوقد

بحازاتعلىالكريمالفرآنآيبعضحملمنإليهذبتوما،المقزلةفرتتهعدالمجازدائرة

نراكمجيثأيالمئلمنإنه(48)الطور:باعبننا،)فإنك:تعالىفولهفيمثلأفقال،بعيدة

قهرهآياتوقببنانتدارهآياتلظهورنمثيل(52:)الفجرريك()وجاء:نعالىوقوله،ونكلوك

.(3)وسلطانه

الأشاعوةعندوالمحازالحقيقة:الثانيالمبحث

ابيلدنمنأوائلهمكاندان،(والجماعةالسنةأهل)متكلموالأشاعرةبالمجازأخذوممن

هـ(475)تالجرجانيالقاهرعبدبهاحتفىحينفيبهاحناةأتلوالبانلانيالأشعريالحسن

217ص3ج!471ص،2ج،الحمالص.بخيابنكابوانظر261-24هعى،هج،الحبوان.الجاحظ(1)

الحسة.الأمولضىةالمفزبةالأموللىوافظر،بعدماوما(6اص!9ق،الفر،ن4تثاالجبار.عبدالفافي(2)

.435عى،2ج،الكاد.الزمحري(3)
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وضعفيلهوضتمابهاجزتكلمةفكلالمجاز"وأما:قال.التحؤطمنوجهعلىولكن

وبين،اليهبهائجؤزماببنلملاحظةوضعأفيهاتستأنفأنيخرمن،لهتوضعلمماإلىالواضع

.(1)+زاجمفهيواضعهاوضعفيلهؤضعتالذيأصلها

،للشيطانمدخل-عنده-المجازفإنكار:التحؤطمذهبالجرجانيالقاهرعبدذهبوفد

بقيدقيدهوهو،دالةوبقراثن،الحقيقةتقوملاحيثويكونبالحقيقةمتصلأيظلأنعلىولكن

لافالبيان،النحومقتضياتتوخيأيالنظممذهبذهببلعليهالبيانيقصرلمإذآ.خر،

.الكلامنظمفييكونو)نمااستعارةلأنهاالاشعارةفيولامجازلأنهالمجازفييكون

النظم،خلالمنأولئكوكل،المجازفييكونكماالحقيقةفيالبيانيكونأنذلكومقتضى

لا،المجازعلىتاتيالتيوبأياتهالحقيقةعلىناتيالتيبمايانهكلهمعجزالكريمالقرآنأنوآيته

شيباشعل:قلنافلو،وأمثالهشيبأ((الرأسواشتعل)):تعالىفولهوثاهده،ذلكفيفرق

فيوبلاغةفصاحةمنيكتنفهماوماوالإعجازفالبيان،البيانولراجع،الاستعارةلبقيتالرأس

.(2)الاستعارةفيلاالنظم

))فاللفظ:تالالأشاعرةمتاخريمنوهوالرازيالدينفخرالإمامذهبذلكوالى

ولكنه.(3)((أزاجمسميجزمفلاموضوعهعنبالمتقلشبيهالأصليموضوعهغيرفيالمستعمل

الحفيقةبينالعلاقةجدلصورةهوالذيوالعدمالوجودبينالعلاقةجدلعلىالمجازأدار

خلألمنوليسوتلازمهماوالمجازالحقيقةثنائيةسياقضمنالمجازفهمالرازيأنأياوالمجاز

الملاقةأهميةعلىبل،القرشةأهيةعلىشددولذلك،والهجربالانقطاعيوحيالذيالانتقال

علىغالبغيرعندهوالمجاز.حقيقةعليهالمصطلحوالممنىمجازأعليهالمصطلحالمفىبين

الأصلهيفالحقيقة.أولىفالحقيقةدالةوترائنضرورةتكنلمفإن،ضرورةويأتي،اللغات

.الفرعهووالمجاز

.253ص،غةالبلاأس!رار.الجرجاني(1)

.6،65،79أص،الاعجازدلاول.الجرجاني(2)

.28هص،\ج،الفقهلو!عأعلمفيالمحصول.الرازي(3)
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اتنزيهبينفيهتوسطواالذيوالصفاتالذاتمنوموقفهمبنقالمجازمنالأشاعرةوموقف

وجمعهموالنقلالعقلبينتوسطهمصورةوتلكوالتثبيهالتعطيلبينأووالتشبيهالمطلق

بينهما.

وابىز:للحقيقةتيميةاينمفهوم:الثالثالمبحث

هذاوبمثلأولىالكردمالقرآنفيفإنكاره،اللغةفيالمجازوقوعالمسلمبنعلماهمننفرينكر

لهذانطرالذيولكن،(الأشاعرةمتكلمي)منالإسفراييني)سحقوأبوأحمدالامامالنفر

الجوزية.قيمابنونلميذههـ(728)تتيميةابنالإمام

اعتقدواقوماتجاه:اتجاهينإلىيرجعالاستدلالفيالخطامصدريرىةي!يتابنكانوتد

ألفاظدلالةإلىينظرواولمالمعانيفينظرهمتركزوبذلكعليها.الألفاظحملأرادواثممعاني

اللفظ.إلىنظرهممنأسبقكانالمعنىالىنظرهمأنأي،وبيانهالكرلمالفرآن

حالالىنظردونكلامهمنبالرليةالمتكلميرلدهاالنيبالمعانيالفرآنفرواقومواتجاه

إلىالنظردوناللفظفينظرهمركزواأنهمأي،بهوالمخاطبالقرآنعليهوالمنزلبالقرآنالمتكلم

للمعنىاللفظنسبةفيالخطأاحتمالهناكأنوأضاف.الكلامسياقويناسباتكلميناسبما

.(9)اللغةفي

فيالتوسعينكرلمأنهالا،الكريمالقرآنوفياللغةفيالمجازتيميةابن)نكارمنالرغموعلى

عنيعبرماأوالمحتملةالدلالةبمعنىالمجازولا،المعنىاليهيوولمابمعنىالتاويلولا،اللغة

الاصطلاحيبالمضأي،الخاصبمعاهي!نكرهولكهالعامبمعاهالمجازينكرلاانهأي،الآية

الحفبفة(.)فسبم

فيمجازأ،أحدهمافيحقيقةيجعلأنفإما،فصاعدأمعيينفياستعملإذا"واللفظ:قال

القدرفيحقيقةأو،لفطأاشتراكآمثزكأفيكونفهماكلبهيختصفيماحقيقةأو،الآخرة

.8،82؟عى،النصاسولفيمفممة،نجمبةابن(1)
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المجاز،يلزمالأولوعلىكلها.العامةالأسماءوهي،المتواطةالأسصاءوهي،بيهماالمثترك

.(1)المتواطئةمنيجعلأنفوجب،الأعلخلافوكلاهما،الاشراكيلزماثانيوعلى

وذلكالحسيلتجيدالسابقالذفيالتجريدينكرتيميةابنأنيتبينالسابقةالفقراتومن

وبيانمخصوصةدلالةالكرلمالقرآنلألفاظأنويرى،عليهاالألفاظوحملالمعانيباعتقاد

دلالتهامنتنتقلأنهاوذلكاللغةفيالألفاظدلالةغيرالكرلمالقرآنألفاظفدلالة،خاص

ينظرأنهأي،الكرلمالقرآنبنصالمتعلقينوبيانهادلالتهالهاوأن،الشرعيةدلالتهاإلىاللغولة

ليتجاوزعندهالسياقيتسعوبذامنفملةتراكيبأنهعلىلا،واحدةوحدةأنهعلىالنصإلى

وحدةجميعأوسورهالقرآنفآي،جميعأوالنموصبل،النص!ثموليةإلىالجملةنركيب

متفرقة.أجزاءلاواحدة

ذهبومن)المعتزلةاللفظعلىالمعنىيقدمونالذينساقهاالتيالأدلةمنالرغموعلى

مأ،والفرعالأعلنظرلةحسبالمحكمإلىالمابهبردالمظقيةأمالعقليةالأرلةسواة(مذهبهم

وعلماءاللغولينبعضبهااهتممسالةفيللميهرمثيرأيبدوهاتيميةابنملحظفإن،اللغولة

منالمحدثوناللغةعلماءفيهاالتنظيروأعاد.والظاهرلةالكوفيونوبخاصةقديمأوالفقهاءالأصول

السابقالعقليالتصورمسألةوهي،الحاضرالعصرفياللغةعلماءمنوغبرهسوسير(ديلدن)

استبعدهكما،المحدثوناستبعدهالذيالماهياتمنطقالأرسطيوالمظقينسجمفيما،اللغةعلى

الذيالعلاقاتمنطقيسصأنيمكنماإلىذهبالذي،تيميةابنأهمهمومنالقدامىبعض

العلاقاتشكةإلىينصرتأنينبغيهمهم!!جأنرأواحين،المحدثوناللغةعلماءبهاخفى

عبدلهأسنسكانوذلك.المحدثينمنتبهومنسوسير()ديرأىكماالصأجزاءبينالقائعة

الذهنيوالتجرلدمتساوقأ-عنده-الحيالتجسيدكانوإنالظمنظرلةفيالجرجانيالقاهر

حسية.علاقاتشبكةتتجسدالذهنيةالعلاقاتشبكةأنإلىذهبأنهأي

يراعيلادليللأنه،بالدلالةالمحضاللغويالدليليقومأنينكرأخرىجهةمنتيميةوابن

اللغة.فهمفيالخطأاحتعالمع،للكلاماللفظيوالسياقالمتكلمحالسياق

.9.ص"الايمانيية.ابن(؟)
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إيهذهبوما،المعتمربنبثرصحيفةمنذالأولينبعضعليهنصمماهذاكانواذا

اهتمامهممحطالمحدثيناللغةعلماءمننفرجعلهفلقدامقالوشاقحالسياقمنابلايخون

أنظارفينرىمما،بخاصةمنهالحالوسياقبعامةالسياقأهميةإلىذهبواحين،نظرهمومرتكز

.بالسياقالاخفاءفيمذهبهمزهبومن،اللغولةلندنومدرسة()فيرث

،معاهيبينبمامقيدفإنه،رسولهوحديثاللهكابفيموجودلفظ*فكل:تيميةابنقال

.(1)"حقيقةكلهبل،مجازأذلكمنشيءفليس

وفكرة.واقواطنوالمجازالحقيقةإلىرظ!نلافيأهميةتيميةابنإليهماأشاراللذينوللاتجاهين

حقيقةإلىالدلالةتقسيملأن،الأهميةمنقدرعلىتنطويتمح-لمأوعحت-إنالمواطن

القدرفيوالحقيقةتثركالتيالأخرىالحقيقةإلىردهأيالمجازعلىجاءماتاويليقتضيومجاز

المواطثة.الأسماءفكرةحسبالمثترك

فيالمؤولينمدخلوهذاالمجازعلىجاءماتأويلتقتضيومجازحعقةإلىالقسيموفكرة

وأبالقدرةواليدوالهيمنةبالسلطةالاستواءكتأويلالمحكمإلىوردهاالمابهاتالآياتتأويل

القدرفيحقيقةلأنهمامعأالاثنينبقاءيعنيقدالمتوافىأنحينفي،4100بالرعايةوالعينالنعمة

الرعاية.أنهإلىذهبوافيماوحقيقةثلأالحقيقيةالعينفيحقيقةأي،بينهصاالمثرك

الكافيبالقدريتضحلموان-جديدأبعدأأضافتييةابنيكونفقدكذلكذلككانله!اذا

وابيان،البيانمراتبأعلىالإعجازإذ،الإعجازمنوجههعلىيبقيه،القرآنيالبيانإلى-

القطعأرارفلو،قطعأيقطعولاإحساسأويضفي،نصورأويخلقوجوهأيحتملالراقي

ليجد،مذهبغيروالذهابالإثارةأراروإنما،المحكمالآيفينرىكماواحدأوجهألاستخدم

جميعأ.يجعالوجوهوهووجهمنضالتهمأثرأومدبرأومفكركل

المجاز:وقوععدمعلىأدلتهمن(أ

نها:المجازوتوععدمعلىأدلةتيميةابنأورد

.78عى،الايمان.تييةابن(1)
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فيوقعقدومجازحقيقةإلىالألفاظتقشموأن،الألفاظعوارضمنوالمجازالحقبقةأن-1

.(9)الأولىالثلاثةالقرونانقضاءبعدحادثاصطلاحوأنهالمتاخرينكلام

هذاثلفيالسلفيةوساثر،بعتقدو)نما،فحسبالتاريخيالشديستخدملاهناتيميةوابن

للنبوةالمعاصرونالعربرآهاالتيالدلالةوهيتاربحيةسياقبةدلالةالدلالةأن،الموضع

بهوالمبلغعليهالمتنزلظروتإلىبالنظرالدلالةتملعلىأقدرهمإذ،بهاعهدأوالقريبون

التارمجيةبدلالتهاوانما،الحادثةبدلاتهاتفهملا،تيميةابنعند،اللغةلأنانفسهوالتزيل

.والإنسانوالمكانالزمانبظروفالمقيدة

مسوغانهابعضتجدتدلكنها،دومأدقيقةتكونلاوقد،خلافأأثارتوان،الفكرةوهذه

وعند،معينومكانمعينزمانفيالسكوئيةاللغةدرسالىذهبواالذينالمحدثينبعضعند

معين.بلسانالناطقين

منومخوهمالممتزلةجهةمنجاءالحادثالاصطلاحهذاأنالىتيميةابنذهبوقد

.(2)المتكلمين

خلالمنالمحكمإلىيردالذيللمتشابهمفهومهمليسوغواذلكافتعلواأنهمالىبئيروكانه

لاأي(3)"زوحي*مافبمعنى،المجازاللفظحنبلبناحمداستخدامأما،المجازالىالمستندالتاويل

الآية.عنهتعئرمابمعنىالآيةلمجازعبيدةأبياشخدامكانكما(يمنغ

:الأولالوضعأولهوضعمافكرة-2

وضعفيماالمستعملاللفظهوالحقيقة:قالواومجازحقيقةالىاللفظقسمواالذينأنذلك

البهيمةبهماأريدإذا،والحمارالأسدكلفظ،لهوضعمايخرفيالمتعملاللفظهووالمجاز،له

والبليد)1(.الشجاعبهمااريداو

.73ص،الايمان.نبمبةاين(1)

.7أص،الابقالمرجع(2)

.7هص،الابقالمرجع(3)

.7هعىاالابقالمرجع(()
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وقد،موضوعهفييشعملقدذلكبعدثم،لمعنىأولأوضعقداللفظأنيعيوهذا

مجاز.حقيقةلكلوليسحقبقةمجازلكلأنأي،موضوعهغيرفيبستعمل

فيها،استعملتذلكبعدثملمعالطأولأوضعتالعرييةالألفاظتكونأنتيميةابنأنكروها

اصطلاحية.اللغاتيرونمنعديستقيمهذالأن؟الاستعمالعلىققدمأوضعآلهاأنأي

علىويصطلحواتوميحتمعأنممكنيخرلأنهاصطلاحيةاللغاتتكونأنتيميةابننفىوقد

معية.بدلالاتمعينةألفاظ

جنيابنذبحينفياصطلاحيةاللغاتيرونالذينالمعتزلةبعضمذهبهذاأنطيوفي

آرمألهماللهأنبمعنىولكن،إلهامأتكونأنويمكن.اصطلاحيةتكونأنيمكنأنهاإلىملأ

-ولهذا،الطبيعةلأصواتتقليدأنشاتتكونأنيمكنوأنهااللغةعلىالقدرةبعامةوالإنسان

بخاصة،(الكرلم)القرآناللهولكلام،بعامةللكلامبمفهومهمتعلق-اللغةلخلقلمفهومهمأي

ينحدرولا،اصطلاحأأولمعنىهاكليسنيميةابنوعندذات.صفةلافعلصفةعندهمفهو

الدلالة.يحددالذيهواللفظيالسياقأنأي،بالاستخدامإلاالإلهام

المفرداللفظدلالةفيتحؤطحبنالجرجانيالقاهرعبدإليهذهبماوجهمنلةوهذا

السياقأوالاستعمالأوالاستخدامعلىوالحاحهتبميةابنوفكرة.السياقدلالةإلىوذهب

قبلالكلامرلالةعلىالاسنخدامدلالةفيهاوآثرواالمحدثونإليهاأشارلفكرةتؤسصاللفظي

الاتقوملاتيصيةابنعندوالعرفية،والرعية،اللغولةالمختلفةبأتامهاوالحقيقة.(1)الاستخدام

الأعجمعلىمثلوقد،مباينأأخموتارةوتارة،أعمتارةيأتيالعرفيوالمعنى.بالاستعمال

والثاني،البدنجميعفياستععلثمالمخصوصالعضوفيتستعملحينوالرأسالرقبةبلفظ

فيالناسبعضعرففياستعملثم،دبئماكلفييستخدمكان،ونحوهاالدابةلفظثل

كانتالتيوالظغينةالأرضمنللمطمئنكانالذيالغائطلفظمثلوالثالث،الأربعذوات

أنهاعلمماألفاظأيذكربعضهمأنإلىأشاروقد.(2)كلذإلىوما،للمرأةاستخدمتثم،للدابة

.،ه،ص؟999،الثقافةوزارةمررات،اللافيات!محافرات.فوزي،الئابب(1)

.8،81.ص،الابمان.ةب!بنابن(2)
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رأسفيحقيقةإنه:قالواالذيالرأسكلفظقيدكلمنمطلفةبهاوينطق،مقبدةإلااستعملت

.القوموراسالعينورأس،الدربرأسفيومجازالإنسان

الإن!ان)؟(،رأسفيخىمقيدأإلايستخدملمالرأسلفظلأن-عنده-يستقيملاوهذا

.(7:)المائدة،الكعبينإلىوأرجلكمبرروسكم)واسحوا:تعالىقولهنيكما

عندالذهنالىيشقماالحقيقةأو،بقرشةوالمجازفرلنةبلاالحققةقالوا:القراثن-3

الذهن.الىيسبقلاماوالمجاز،الإطلاق

وأ،اتعرلفلامأوبالإضافةمقرونأالاسمكاشخداماللفظيةالقرائننيميةابنناقث!وتد

فيالفعلوكذلكمقيدأإلايكونلاالاسمأنوبئن،وخبرآمتدأأومفعولأأوفاعلأبكونهيفيد

.(2)غبرهفيلمعنىهب.ينأإذالنببدفيأبلغالحرفوأنالمؤلفالكلام

ذلكعليهدلماموضعكلفيمنهالذهنإلىيسبقاللفظفإن،الذهنإلىيسبقماأما

مقيدأ.إلابهبنطقلااللفظلانالموضع

فيالألفاظيستخدمصارالذيالنبطيذهنإلىيسبقماغيرذهنهإلىيسبقفالعرييوكذلك

النبويوالحديثالكريمالقرآنوفي،اللغةفيذهنهمفييسبقماإلىذهبوامهنأو(3)اهيناعميخر

الرسولمنيفهمونكانواالصحابةوأنوالعرفالعادةنعرفأنالواجبمنوأنفير!ثلا

.(")ورسولهاللهخاطبهماللذينوالعرفبالعادة

السياقإلىالدالةالإشارةكتلك،التاريخيالاجتماعيبالسياقالاحتفاءالىدالةإشارةوهذه

اللهلأن،دلالتهتفهمبهالذيالشريفالنبويوالحديث،الكرلمللقرآنالمخمعوصاللفظي

.(هشيءآخزإلىبحوجهمولممعناهببنإلاوالحديثالقرآنمنشيثأيدعلمورسوله

.81،82عى،الابمان.نجبةابن(1)

.83عى،الابقالمرجع(2)

.88صاالابقالمرجع(3)

.89ص،الابقالمرجع(4)

.89ص،الابقالمرجع(5)
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ودذلكالمشعملالكلامفيموجودأولبسالأذهانفيمفدرالفيودمنالمطلقالمعنىأن-4

القبود.جمغمنمطلقلمعنىانطقيبنتصوريطل

الفرطبي،مضاءوابنحزمابنلدنمنالظاهريةنظراتوبمضيلتقيقدبهذاتيميةوابن

سياقفيالألفاظنلاتي9نجنومننانجالمعنىأنمنالمحدثوناليهذهببماهذاقولهينصلوتد

الراهن.عصرنافيالوصفبينبعضوكذلكحزمابنإليهزهبهذاوثلمعين

لفظوكلبحردأ.الذهنفييوجدلامقيدأالاالخارجفييوجدلاماأنتيمبةابنعدوالأصل

حقيفة)1(.كلهبلمجازذلكمنشيءفيفليسمعناهيببنبمامقبدالدكابفي

:مك!كلاالفرآنمندالةلاذج(ب

ذلكومن،والمجازالحقيقةفيالبهذهبماعلىالكريمالقرآنمندالةنماذجتيميةابنساق

.(87:)الكهف،ينقضأنيريد)جدارأ:تعالىفوله

المجاز،علىذلكوالابريدلاوالجدار،للحيوانالإرادةأنفيالمجازمثبنيعلىتيميةابنرد

فبهبكونفيماحقيقةأي،الجمادفيوحقبقةالحيوانفيحقبقةالميلأوالإرادةأنإلىوزب

نأيريدالسففهذاتولناكشلاللغةفيمثهورهذاأنوذكر،شعورفيهيكونلاوفيماشعور

.(2)0041نحرثأننريدالأرضوهذه،يقع

له.حلأوليسالمشكللاتاجإعادةحجنهاذ؟نشقبملافاتيميةابنحجةأنوواضح

دروقد،(211:)النحل،والخوفالجوعلباسالله)فأذاقها:تعالىفولهكذلكذلكومن

الفمفيحقيقةوالذوق.استعارةالجوعوفيحقيقةالبدنفياللباسأنإلىذهبمنقولعلى

،الشءطعموجود:العربلفةفيالذوقأنمنالخليلقالهبماوالخوفالجوعفيومجاز

بذبوماالخلبلالبهذبماعلىلندلبلالآباتمنعددأوساقذلكعلىبدلوالاشععال

.(3)اليههو

.9،19.عى،الابمان.نبمبةافي(1)

.9.ص"الابقالمرجع(2)

.19ص"الابقالمرجع(3)

366
http://www.al-maktabeh.com



وذهب،تحكمأالبدنوفيالفمفيالحقيقةعلىتوجيههواعتدوالباسالذوقتيميةابنوناقش

نماذجهومن.(()لغيرهأووللبدنلغيرهأوللفمأنهعلىيدلالذيهووالقيد؟مقيدأياتيأنهإلى

المجازعلىوأنهأهلهاالمرادأنمن،(82:)يوسفالقرلة،)واسأل:تعالىقولهفيتالوهماالدالة

مقامه.إليهالمضاتوأقيمالمضافحذفوأنه،الحالويرادالمحلفيهيذكرالذيالمرسل

الحكميعودوأنهواقىالحاذفيهمماوغبرهاوالميزابوالنهروالمدينةالقرلةلفظأنأبانوقد

افى،وهوالنهرحفرت:يقال.المكانوهواقىعلىوأجانأالمكانوهوالحاذعلىأحيانأ

الماء.وهوالميزابوجرىالمحلوهوالميزابووضعتاالماءوهوالنهروجرى

فيالماءقريت:يقال.الجمعأيالقريمنمأخوذوهوسكاندونقريةتسمىلاوالقرلة

هذهفينشعملهوأحيانأوالجسدالروحعلىيدلالإنسانلفظوكذلك.(2)جمعتهأيالحوض

تلك.فيوأخرى

يستندنظرأوالمجازالحقيقةإلىالظرمنتحوطأجاءتيميةابنإليهذهبماأنلييبدووالذي

تتجلىالمتواطةفيالمثزكالقدرعلىالقائمةالصلةوأن،تصلهماولابينهماتفصلثنائيةإلى

القياساستعمالأنقيميةابن!لرى،نجسيدأأوحسيآاستعمالأوتخلي،تجرلدأأوذهنيأتص!ورأ

نظيرفياللفظيشعملأنللانسانيجوزفقدالاستدلالفيممتنعالاستععالفيممكناللغةفي

فيجملهامعالطفياستعمالهاعرفقدألفاظإلىيعمدأنيجوزلالكنفيهاستعملوهالذيالمعنى

.(3)كلتعلىبالقياستلكأرادواإنهمويقولالمعانيتلكغيرعلى

اشعمالها.يقتضيهغيرمادلالاتعلىالألفاظحمليرىلاتيميةابنفإنهذاومقتفهمى

بذلك،أرادوريما(المجازيةالمعانيتلكفيتستعملفهي،المجازألفاظبذلكيقصدكانواذا

غيرولكنهامحتملةدلالاتمنانطلاقأ،البعيدةالمجازاتاعتمادهمفيالمعتزلةغلواءمنمجدأن

ذلك.إلىوماالثيءأفعلتكصيغةمستعملة

.29ص،الايمان.نبةابن(1)

.49ص"الابقالمرجع(2)

.97(69ص،الابقالمرجع(3)
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والمجازللحقيقةمفهومه-الأخرىالاتجاهاتمنيخرهوظفكما-تيميةابنوطفوقد

ومفهوم،جهةمنوالإحسانوالإسلامالإيمانمفهومحولرارالذيفكرهلخدمة،والمتواطثة

نإقالمنقولردالإيمانجانبوفي.أخرىجهةمنتاويلمنبهمايتعلقوما،والمحكمالمتثابه

نأ*الإيمان:!فقولهمجاز.العملوبمعنىحقيقةباللسانوالقولبالقلبالتصديقبمعنىالإيمان

حقيقة.،إلحغ..ورسلهوكتهوملائكهبالثهترمن

وأدناها،اللهإلاالهلا:قولأعلاهاشعبةبفعوسبعونأووستونبفع"الإيمان:!وقوله

.(؟)زاجمالطردق*عنالأذىإماطة

وحقيقةواللسانالتصديقفيحقيقةالإيمانيكونالمجازفيتيميةابننظريةإلىاشنادأأنهذلك

.والأعمالالعباداتفي

لجلاءوظفهكذلك،والإحسانوالإسلامالإيمانمفهوملجلاءالمجازفيالبحثوطفوكما

والعلوكالاستواءالخبريةللصفاتتاويلمنبعفهمإليهزهبوما،والمحكمالمتشابهأبعاد

ذاتوصففيغيرهاوهياللهذاتوصففيحقيقةذلككلوأن،والوجهواليدوالمجيء

اللغولةدلالتهاليستوهي،القرآنيالسياقمجددهامخصوصةالقرآنألفاظدلالةلأن؟الإنسان

والتأويل.المجازإلىالموديالعقليتصورهاولاالمحضة

القرآنمنالمستمدانالمنقولوصحيحالمعقولعريحيتقيتييةابنفعدحالأيةوعلى

المجسد)3(.للنصالسابقالمجردالذهنيالخارجيالتصورمنلا،الكرلم

.ص"الايمان.نيميةابن(؟)

122ص،الممفوللصر!حانفولصحيحموافقةأووالنفل!عقلتمارضلهرء.فببةابن(2)
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الثالث:الفصل

الكلاميالاستدلاللطرقتيميةابنرفضأسباب

نموذجأ""المتشابهةالمجملةالألفاظعلىالاعتماد

محمدبنتهيلة!ة

مفلمة:

لاالحقأدلةأنفبين،للنقلالعقل"موافقةقاعدةعلىالمعرفيمنهجهتيميةابنأسس

ماأخبارهفييكونأن-نفياأوإثباتاابخركانسواء-بثيءاللهأخبرإذايجوزفلا،تتناتض

،المعفولالخبرذلكيناقضماالخبر،غيرمنيعقلفيمايكونولا،الأولالخبرذلكيناقض

كانأوعفليينأوسمعيينالدليلانكانسواء،تتناقضأنيجوزلاللملمالمقتضيةفالأدلة

ولي!دليلاالناسبعضيظنهفيمايكونقدالتناقضولكنعقليأ.والآخرسمعياأحدهما

به،للأخذاللازمةالروطفيهروعيتالذيالنقليالدليلتناقضاستحالةبذلكليؤكد.بدليل

تصعنهاالتيالحقيقيةالمضامينبانمنهعلما،دلالتهقطعيةتبيتالذيالعقليالبديلمع

العحيحة.العقليةالأرلةنثتهاالتيالنتائجتعارضأنيمكنلا،الثاتةالمنقولات

بقاعدةتلتزملمالتيالفلسفيةوالمذاهبالكلاميةالفرقعلىتيميةابنحكم،زلكوبسبب

وفظرياقهاالمقديةتصوراتهاكلفيوطعن(والضلالبالامخراف*للنقلالعقلموافقة"

الاستازعماعامةفيذلكتأملتوقد":إليهاأشارأنبعدقائلاصرحأنهخاصة.الفلسفية

بالعقليعلمبل،بطلانهابالعقليعلمفاسدةشبهاتالصريحةالنصوصخالفمافوجدت،فيه

،والصفاتالتوحيدكمسائلالكبارالأعولمسائلفيتأمل!تهوهذا.للرعالموافقنعصهاثبوت

سمعبخالفهلمالعفلبصريحيعلمماووجدت،زلكوغير،والمعاد،والبواتالقدرومسائل

نأيصحفلا،ضعيفةدلالةأو،الموضوعحديثإما:يخالفهإنهيقالالذيالسمعبل،قط

نأنعلمونحن؟المعقولصرلحخالفهإذافكيف،الصرلحالعقلمعارضةعنتجرددليلايكون

بل،اننفاءهالعقليعلمبمايخبرونفلا،العقولبمحاراتبلالعقولبمحالاتيخبرونلاالرسل

.المغرب-اكادير،الإنانيةوالعلومالآدابكلبةفيوآدابهاالعريبةاللغةأشاذ8
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لبيان،ومناظراتهومؤلفاتهرسائلهمنكثيرأخصصولذلك.صرفتهعنالعقليعجزبمايخبرون

المتكلمونبهااستدلالتي،العقليةوالبراهين،ال!قيةالأدلةفيوالبطلانالفسادجوانب

وطرقماهجهمفسادعلىنهتأكيدا،وتصوراتهممعتقداتهمصحةعلىللبرهنة،والنظار

لهم.استدلا

سوءأوفهمهاسوءبسببالرعيةالمنقولاتبعضحرفواقد-نظرهفي-فالمتكلمون

الإسلاميالتصورعنالدخيلةللمناهجمنهمتقليدآ،دلالقافيطعنهموبسبب،تاويلها

اشخدامهمسوءبسبب،الصحيحالعقليالاستدلالبثروطيتزموالمأنهمكما.الصحيح

االإلهياتفيالخارجيوالوجودالذهنيالوجودبينتفرلقهموعدم،العقديةالمسائلفيالقياس

الذيالنموذجوهو.تصوراتهمعرضفيالمثابهةالمجملةالألفاظعلىباعتمادهموكذلك

تتبنلمالتي،الكلاميةالفرقمختلفنظاراشدلاللمناهجنييةابنرفضأسبابلبيان،اخترته

وقوته-اللهبحول-البحثسأتناولإذ؟الأساسيةمبادثهافي*للعقلالنقل*موافقةوجوب

الآتي:التصيموفق

المجمل.مفهوم-1

المتثابه.مفهوم-2

قيمية.ابنعندالمعانيعلىالألفاظدلالة-3

المابهة.المجملةالألفاظعلىاقكلميناعماد-4

المعزلة.عندالصفاتبنفي"التوحيدلفظفيوالإجمالالاشتباهعلاقة-5

معانيضبطإنإز،المعانيعلىالألفاظدلالةنسبةبتحديدوالأصوليونالمناطقةاهتم

عليها.تدلالتياتصوراتومخديدالنصوصفهمحسنفيكبيرةقيمةله،والمصطلحاتالألفاظ

التيالعقليةالأدلةإلى-المعانيإلىالألفاظلنسبةتصورهطرحبعد-تيميةابننظرلذلك

مجملةألفاظعلىفيهيعتمدأغلبهاأنفرأى،ومذاهبهمنظرياتهملإثباتالمتكلمونبهااستدل

فيالخلطمننوعبروزإلىأدىمما،متعددةمشركةمعانيأنفسهمالمتكلمونأعطاهاقثابهة

المعانيعلىاعتعدواالذين،خاعةالمعتزلةعلىكلههذانقدهفيتيصيةابنركزوقد.عقياتهم

.الصفاتنفينظريةلتأسيس"التوحيد*لفظيأخذهاالتيالمشتركة
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المجمل:مفهوم(\

لغة:المجمل-أ

بقوله:مظورابنوفسرهأفعلوزنعلىأجمل""آفعلمنمثتقاللغةفي"المجمل"لفظ

تفرقفبوتبعدإلاشيثاأحدمجملأنيتصورلابحيثقفرقه")1(عنجمعه:الشيء*أجمل

الخيمةأجزاءكجمعملموسأماديأوبعدآ(لفظمعانيكجمعمعنولابعدايحتهملوهو،أجزاثه

ملا.

لاماوهوالمجملومنه،ابهمالأمرأجمل":بقولهآخرمعنوبعداأعطاهالكفويأنإلا

معناهإدراكوصعبمفهومهخفيمافكل،المتهكلمآ")2(جهةمنبيانإلامنهالمرادعلىيوقف

ما:"المجمل:بقولهالرسولعبدابنحددهولذلك.المجملفهوظاهرهأوسياقهمنوحقيقته

لااشتباهابهالمرادفاشتبه،الباقيعلىلأحدهمارجحانغيرمنالمعانيأوالمعنيانفيهاجتمعت

المعنىيظهرولامتعدرةمعانياللفظاحتمالسببههناالإبهامإز؟(3)"االمجملجهةمنإلايدرك

.تحديدهعلىتاعدأخرىترلنةوجودأومصدرهإلىبالرجوعإلامنهالمراد

)صطلاحأ:فيالمجمل-ب

ماهو،الأصوليينعرففيالمجمل":بقولهالأصوليينعندالمجملمفهومالهانويأثبت

لتزاحمذلككانسواءالمجملمنببيانبل،بالعقليدركلاخفاءاللفظبنفسمهالمرادخفي

وأ،كالهلوعفيهاشتراكغيرمنوتوحثهاللفظلغرابةأو،كالمشتركالأقدامالمتسا!لةالمعاني

.(")"معلومغيرهوماإلىالظاهرمعناهمنكانتقالهالكلامالمتكلمإبهامباعتبار

اللفظاحتعالبسببذلككانسواء،عندهمالمجمللمفهومالمميزالطابعهوالإبهامبقيفقد

المرادالمعنىمخديدفيالقارئيترددبحيث،وسياقهظاهرهمنمعناهإدراكلنعسرأومتعددةلمعاني

جمل.مادة،بر!لالاننظور.ابن(1)

.\اص،مصربولاقمطبةهـ،2،1281ط،العدويمحمدتصحيح،الكيات.الكفاوي(2)

للمطوعات.الإعلاميمرسة:بيروت،م2،9751ط،القونامحطلاحاتفيالعلومجامع.الرسولعدابن(3)

.م1967،خياممكبة:طهران11ط،الفنوناصطلاحاتكثاف.النهانوي(4)
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عرفهإذ؟المقدسيقدامةوابنالغزاليمنكلعندثابتانجدهللمجملالأصوليالمفهومهذا

بعرفولالغةبوضعلامعاهيتعينلاالذيمعنيينلأحد4الصااللفظهو*المجمل:بقولهالأول

عرفااشعمالهوثبتمتعددةمعانيأوبمعييننفسهااللغةفيلورودهوذلك(؟)"الاستعمال

فهيفهمماوهوالمجمل:بقولهعرفهفقدالثانيأمامحتفة.اسنعمالاتأومختلفيناشعمالين

الألفاظمثلوذلكالآخرعلىلأحدهمامزيةلاأمريناحتملماوقيل،مضالإطلاقعند

.الإجماعحصولفيسببأالاشتراككونعلىفاكد.(2)*المشركة

المتضابه:مفهوم(2

لغة:المتشابه-أ

إذاالشيءشبه:فقال"المابه*لفظمنهاشتقالذي+شبه*لفظمفهوممنظورابنأورد

ذإ؟المثكلات*)3(الأمورمنالمشبهات:الليثوقالوشيء...شيءبينساوىإذاوشبهأشكل

منهالمرادتبينلعدمأو،مطلقامعناهوضوحلعدمإشكالاتحولهأثارماهواللغةفيالمتشابه)ن

فسرهلذلك،الالتباسمننوعاعليهاتضفيكلهاتختلطوواردةمتساويةمعانيعدةلاحتماله

المعنىدوناللفظفيالواقعالتشابهعلىفركز(4)+اللفظبنفسخفيماهو*:بقولهالجرجاني

اسم:المثابه":بقوله،التهانويكذلكوفسره،المعنىاشتباهفيالأساسهواللفظاشتباهكان

التمييز*)5(1عنالذهنيعجزمجيثللأخرمثابهاالمثلينأحدكونوهواللغةفيالابهمنفاكل

.كثيرةأمورفيلاشتراكهماشيئينبينالتشابهمجصلقدلأنه

ا!طلاحأ:فيالمتضابه-ب

الأعوليينمنكلعنداللغويمفهومهعنللمتشابهالاصطلاحيالمفهوميخرجلا

وكذلك(6)المجملوالمتابهالمفسرالمحكم*:بقولهالأصوليمفهومهالمقدسيأوردإذ؟واقكلمين

تارلخ.بدون،للملايينالعلمدار:يروت،2ط،43هص،\ج،المعفى.النزالي(1)

.م1981،العرليالكابدار:يروت،\ط،اناظروبخةانظرروشة.قعامةابن(2)

ثه.مارة،المربلاننظور.ابن(3)

.12.ص،1978طبمة،لبانمكبة:يروت،تاض!عتلا.الجرجافي(1)

718ص،\ج،القوناسطلاحاتكثاف.انهانوي(5)

.6اص،انظروبخة"انظرروت.قلامةابن(6)
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فعددةمعانيعلىالمتثابهاللفظبصدقمجيث(؟"للاحتمالتعرض"ما:بقولهالغزاليفسره

متساويا.احتمالايحتلها

مجكملممااتثابه":بقولهالمتكلمينعندالمتشابهمفهومأوردفقدالجبار.عبدالقاضيأما

ونقلية.عقليةقرائنإلىإبهامهلإزالةمجتاجغامضامعناهيكونأنفييقرض)ذ(2)*بظاهرهالمراد

)دراكوتعسراللفظفيالاشتراكيكونبحيث،والمتئابهالمجعلمنكلبينالترابطيضحبهذا

تبينعادةيصهلكان)ذاولكن،والتشابهالإجمالمنكلحممولفيميابظاهر.منهالمراد

لمولوالكلامفيبحصلقدالاشتباهفإن،السباقخلالمنالمجملالكلاممنالمرادالمعنى

معانينحديدحولالإسلاميةالفرقبعضببنالخلافوقعولذلك.مابهةألغاظعلىيثتكل

وتفسيرها.المتثابهاتالآياتبعض

نيمية:اينعندالمعانيعلىالألفاظدلالة(3

الغزاليعندالمعانيالىالألفاظفصبة-أ

المعانيإلىالألفاظنسبةببانإلىللمستصفىوضعهاالتيالمنطمةالمفدمةفيالغزاليعمد

،والالتزاموالتضمنالمطابقة؟وهيأوجهثلاثةفيتنحمرالمعنىعلىاللفظدلالةان:فقال

بطرلقوحدهالسففعلىويدلاالمطابقةبطرلقالبيتمفىعلىيدلالبيتلفظفإن

لفظيدلوكما.والحيطانالسقفعنعبارةالبيتلأن،السقفيتضمنالببتلأن؟التفممن

علىالسقفلفظكدلالةفهوالالنزامطريقأما،جسموهوإلافرسلاإذ؟الجسمعلىالفرس

كانتسواء،معينةدلالاتمنعلبهيدللماخاصاتصوراذهننافيتركلفظفكل.(3)*الحائط

فياخلافهناكليسإذأومفاهلفظكلبينالحاصلللتطابقوذلك،ماديةأومعنويةدلالات

العقلايدركهاأخرىلدلالاتمتضمنةالدلالةتلكتكونوتد،المعنىذلكعلىاللفظدلالة

دلالةونفرضهتشلزمهماطرلقعنأو،الدلالاتبينوالمطرد(الحاصلالارتباططريقعن

بالتضمنالسقفعلىيدلالمثالفيالبيتأنمن،واللزومالتضمنبينالفرقويتضح.معية

.601ص،\ج،لمتدفيا.ليلنزاا(1)

الفاهرة،(وهبةمكبة:القاهرة،1ط،عمانالكىلمعد:نحقبن،اطسةالأعولشرحالجبار.عدالقاض(2)

.60.ص،1965

.3"ص،\ج،الحفى.الغزالي(3)
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لالأنه،منهجزءالي!وهوالحاثطعلىاللزومبطرلقيدلالسقفأنومن.منهجزءلأنه

عليها.يقومحيطانغيرمنسقفيتصور

إلىبالإضافةالألفاظأنفيوكدثانياتقسيماالمعنىعلىاللفظرلالةالغزاليذلكبعدويقسم

وهذهزيدكقولكمعيناونسميهواحدةعينعلىيدللفظإلىتنقسم،وشمولهالمضخصوص

ونسميهواحدمفىفيتتفقكثيرةأشياءعلىيدلماوالىالسواد.وهذاالفرسوهذاالشجرة

علىيدللابحيثوتلمسهإليهالإشارةيمكنثابتجزئيعلىيدلمابالمعينويقمد.(؟)*اقلطم

نفسمخملجزئياتمجموعيشملأنيمكن،كليمعنىعلىرلمابهفيقصد،المطلقأما.غيره

وغيرهما.وعمروقلدعلىيدلالذيالإنسانكقولنا،المفى

عترتوقد،بغيرهاارتباطهامجسبالألفاظمعانيأنواعيخصفهوالثالثالتقسيمأما

لهاولخترعمنازلأربععلىاقعددةالمسمياتإلىبالإضافةالمتعددةالألفاظإن:بقولهالغزالي

المختلفةالألفاظبهافنعيالمترادفةأما:والمشتركةوالمتواطةواقباينةالمترارفة:وهيألفاظأرلعة

بهافعنيالمتبايةوأماوالأسد....والليث،والعقاركالخمرواحدمسمىعلىالمتواردةوالصغ

"...والقدرةكالسوادالمختلفةللمعانيالمختلفةالأسامي

وضعالذيبالمعنىمتفقةولكنهابالعدرتغايرةأشياءعلىتنطلقالتيفهيالمواطئةوأما

اليالأساميفهيالمثركةوأما..وعمرو..زيدعلىينطبقفإنهالرجلكاسم،عليهاالاسم

الباصر،للعضوالعينكاسم،ألبتةوالحقيقةالحدفيتشتركلاةفل!تخممسمياتعلىتظلق

بذلك،وللشصم!+)2(وللذهب،الفوارةالعينوهي،الماءمهيتفجرالذيوللموضع،وللميزان

وعرفاللغةفيترادفهاإثباتتفرضالمترادفةكانتوان،المتباينةتقابلالمترادفةبانالقوليمكن

كثيرةجزلاتعلىتشملكيةالأولىكونباعتار،المثزكةالمتواطئةتقابلكذلك،الاستعمال

وعرفاللغةفيالثابتةالمعانيمنمجموعةتحتملجزئيةالانيةوكون،المعنىفيمتطابقة

.الاشعمال

.03ص،\ج،لمصفىا0ليلغزاا(1)

.13-3.مى،\ج.الابقالمرجع(2)
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المناطقةكلركزبينا،(؟)المقدسيقدامةابنكذلكبعينهاأوردهاالثلاثةالتقسيماتهاته

أشكالفيهررسوا،التصوراتقحفيخاعابحثالهخصصوابحيث،منهاالالثالعسيمعلى

.(2)المعانيإلىالألفاظفسبة

قيصية:ابنعندالمعانيالىالألفاظفصبة-ب

يعطهالذيالتقسيمإلىأشيرأنبدلابالمعانيالألفاظلعلاقةتيميةابنتصورأوردأنقبل

نفسها:للألفاظ

:الألفاظأنواع

كابفيمذكور:نوعانالألفاظإن":فيقولأساشيننوعينإلىالألفاظقيميةابنيقسم

كانفإن،بهالحكموتعليق،معناهاعتبارمجبفهذا،الإجماعأهلوكلام،رسولهوسنةالله

إثباته،وجبشيئاأثبتد!انالذمالهشحقزمأكانلههان،المدحصاحبهاستحقمدحأبهالمذكور

...حقالإجماعأهلوكلام،حقرسولهوكلامحقاللهكلاملأن؟نفيهوجبشيئانفىوان

زلك.ونحووالملحدوالمافقالكانركاسم،منموماكانبالشرعفيمذموماسمفيدخلومن

وأما.ذلكونحو،والصديقوالتقيالمومنكاسممحموداكانالشرعفيمحصودالهعفيدخلومن

علىوالنفيوالإئباتوالذمالمدحتعليقيجوزلافتلك،الشرعفيأصللهاليسالتيالألفاظ

هذامنهيالنصوصبهاتعارضالتيوالألفاظ،الشرعيوافقأنهيبينأنإلا،معناها

الصحيحمعناهمعرفةعلىيساعد(الأساسيةالشرعيةالم!قولاتفياللفظفذكر(3)"الضرب

وأللتحرلممفيدأالحكمكانسواء،ومقتضياتهاالث!رعيةالأحكاملصرفة،الشارعيرلدهالذي

محددة،الشرعيةالمنقولاتفيألفاظبعضجاءتثمومن،ذلكغيرأوالأمرأوالنهيأوالإباحة

وعففعن،ونرائضهالدينلأصولوام!الهمإيمانهمبحسب،الأشخاصعلىالرعحكم

حكمه.عليهانطبقمنهابلفظ

.2.-91صاناظر،ونجةاناطرروضة.فدامةابن(1)

.93ص-84ص،العردبةالكتبإحياءرار:مصر،افطق!اللممقعلىابخافيئ!رح.الاخضريانظر(2)

،\ج،م؟985،العلمبةالكبرار:بيروت،\ط،الممفوللمرلحافقولصجحموافقة.تبمبةابن(3)

.؟85-؟84ص
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فهيولذلك،الرعيةالنصوصفيورودهاعدمثبتالتيهياالألفاظمنالثانيالمنف

فلفظ"معانيها.مخديدفييفعقدالذيلاخلافباعتبارنفيهأوشرعيحكملإثباتصالحةنجر

حكمعلىيدلأنيمكنلا،الخوارجفرفةإلىماشخصانتماءيؤكدالذي،مثلأ،+الخارجي

الاختلافوباعنبار،الث!رعيةالنصوصفيتطيردلملأنه،ال!ثخصاعتقادلصحةمحددشرعي

.الخوارجعقيدةصحةفيالواتع

المعاني:الىالألفاظنت

المعاني،إلىالألفاظنسبةسألةفيالغزاليأقرهاالتيالبديهيةالنقسيماتصحةتيميةابنأتز

اناطقةاليهيرلمجديدأنوعايضيفتيمبةابنأنإلا.الثالثالتقسيمفهوخاصة

":يقولإذ؟بالمتكافئةسماهالمترادفةعنففرعنوعوهوالأخبرالكسيمفيوالأصوليون

فيقبل)ذاكما،بزيادةأحدهاوبمتازمعئعلىالدلالةفيقففبناللفظانبكونقدأنهفالمفصود

يدلالأصلفيالمارمولفظ،مجردأعليهيدلالسيففلفظ،ومهندوعارمسيفإنه:اليف

الدلالةفيمتفقةأنهاوالإنصاف...الهدالىالشةعلىيدلوالمهند،عليهالصرمصفةعلى

ووجه.(9)"المتكافئةيسمىقدآخرتسمفهي،الصفاتعلىالدلالةفيمننوعةالذاتعلى

ونكون،معاوالصفاتالذاتعلىالدلالةفيبيهاالتامالترادفغيابهوبالمتكافئةتسميتها

ونكون،علهاندلاليالأشاءوخصائصأعراضفيجزئياخلافثبتماهيالمتكائة

بينالحاصلكالتطابق،معاوالصفاتالذاتعلىدلالتهافيالتامالتطابقثبتالنيهيالمترادفة

الأسد.ولفظالليثلفظ

خاصيةأهمالتشابهجعلقدنيميةابنفإن،المثزكةوالألفاظالمواطئةالألفاظيخصفبماأما

المشتركةالألفاظفييكونكما،المتواطةالألفاظفييكون*الابهأنأكدحينما،خصائمهامن

منخاصيتينأهميمثلاناللذينوالاحتمالالاجمالطابعيلأنوزلك؟بمتواطئة")2(ليستالتي

كلفظ،معيناشيئاتحددلابهاالنطقحبنلأنهاالمنواطئةفيمعاحارون،الأشباهخصائص

بهاالظقحينلأنه؟المشتركةفيكذلكمعاوحاوونويخرهما.وعمرازيدايثملالذيالرجل

.أعيانعدةعلىفمدقالتيالعينكلفظ،بالتساويواردةمعانيلعدةمحملةتبفى

.(،42-231ص،2"ج،القاوىمحموع.نجمبةابن(؟)

.6صه،3ج،الابقالمرجع(2)

376
http://www.al-maktabeh.com



يقررحينصا،المعانيعلىالألفاظدلالةبخصوصجوهرلةتضيةإلىتيميةابنكذلكويشير

الممنىعلىدالاللفظبأنوالعلم:فبفول5،علياللفظبدلالةالعلمعلىالمعنىتصورسبقية

،والسماء،والماءالخبر،مسمىبتصورلمفمن،المعنىبنصورمسبوق،لهموضوعأو

ومعناهاللفظلمسصفصوراكانوإذا.علبهاللفظدلالةيعرفلم،والأم،والأب،والأرض

باست!اعنمورهإنما*انهبقالأناقغ-عليهاللفظدلالةيعرفلمد!ان-استماعهقبل

وفهمه(اللفظسمعحتىالمعنىيتصورلم"يقالأنيستلزم)ذ؟قلبيأدورأذلكفيلأن،اللفظ

.(؟)*كلذقبلالمعنىذلكرو!منقدبكونحتىباللفظالمراريفهمأنبمكنولم

واتجربةكالماهدة،وجوارحهبحواسهوأدركهااكتسبهاالتيالمعانييختزنالإنسانفذهن

يتوافقالذيالمعنىيشحضرفإنه،بهبتلفظأوبقرؤهأومالفظإلىيشمعفحينا.ذلكويخر

التيالألفاظيعلمأنقبلواعراصهاوخصاثصهاالأشياءماهيةيدركفالذهن،اللفظذلكمع

المعانيهيالعقلياتفيعندهالمعتبرأنعلىالتأكيدالطرحبهذايريدتيميةوابنعيها.تدل

،تخارجةمعينةممانينصورالذهنعلىتفرضلاذاتهاحدفيالألفاظإذ،الألفاظوليست

يقولهمامعنىيتصورتدالمتكلمفإن،الألفاظالىيفتقرلاالمعانيتصورأن"ذلكبعدأكدولهذا

فيثابتةفالمعاني(2)"بالكليةمخاطبغيرمنالمعانيتلكتصوريمكنهقدوالمستمع،لفظبدون

عليها.الدالةالألفاظيدركلمولوالإنسانذهن

نأ*ومعلوم:فيقولالمعانيعلىالألفاظدلالةمننوعبنبيننيميةابنيفرقآخرموضعفي

تكون)ذ؟(3)عدميةتكونونارة،وجوديةنكونتارةوالدلالات:المعنىعلىرلالةاللفظ

وهبوبالسحابتكونبعدالصماءمنالمهمرالماءعلىالمطركدلالة،مالشيءإثباتاالدلالة

يتمورلالأنه؟بهاالقائمةالصفاتعدمعلىالذاتعدمكدلالة،ليءنفيانكونأو،الرلاح

.ذاتتوجدلمماصفاتتوجدأن

.\.ص،انطفبينعليالرد.نببةابن(1)

.\؟ص"الابقالمرجع(2)

.131ص،2.ج،الفناوىعمح.نجبةابن(3)
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علىأوجبفقد،معانيهاعلىالألفاظدلالةفيتيميةابنيفرضهاالتيالدقةمدىيتبينبهذا

أوالتبيربصددالثخصهذاكانإذاخاصة،يىلدهاالتيالألفاظمعانيمجددأنشخصكل

يستعملها.التيالألفاظمعانيضبطفيالاختلافينبغيلا،اعتقاديةأمورعنالحديث

المثابهة:المجعلةالألفاظعلىالمتكلميناعتصاد-4

لمالتيالعقليةحججهمفي،المجملةالألفاظبعضاستعمالهماقكلمينعلىتيميةابنأنكر

فاظراتهمفيبروزهاوكيعة،الألفاظتلكمصدرتبيانفحاول،الشرعيةالمنقولاتفيترد

عليها.أضفتهاالتيالسلبيةالنتائجموضحا،واشدلالاتهم

:ةهبا!ثتملاالمجملةالألفاظمصدر-أ

منوالمتكلمونالفلاسفةاستقدمهاقدالمتثابهةالمجملةالألفاظهاتهأغلبأنتيميةابنيرى

بمعناهاأخرىلغاتمناعطلاحاتهمنقلوالكلامالفلسفةأضل*مماأنهفيؤكدالأجنبيةاللغات

يوافقهملاأن،وأثالهمهولاءضلالكشفيريدمنعلىيجبولهذا...الرييةاللغةإلى

لاالمبينيةالعقليةالمعانيفيالكلامويكون،مقصودهويعرف،معناهتبينحتىمجمللفظعلى

تاثرالذيناليونانفلاسفةمصطلحاتأساسايقصدولعله(؟)*.مجملةبالفاظمابهةمعانيفي

الفلسفةأنفي،نزاعالعلماءبينفليس،غيرهممنأكثروالمتكلمونالمسلمونالفلاسفةبهم

اليونانية،بالفلسفةاستعانمنأولالمعتزلةكان*وكذلك.(2)اليونانيةبالفلفةمتأثرةالإسلامية

ويمعانيهااليونانيةاللغةفيمعانيهافيألفاظهمبعضنقلوافقد.(3)نزعاتهمتاييدفيمنهاواستقووا

وبذلك.العقليةباجتهاداتهمأخرىمفاهيمإليهاوأضافوابل،اليونانيةالفلسفةفيالاصطلاحية

استعملهاالتيالألفاظتلكطبعالذيوالاشتباهوالاشتراكالإجمالطابعتيميةابنأثبت

يخبرإذ،والالتباسالغموضمننوعاالعقليةحججهمعلىأضفىمما،والمتكلمونالفلاسفة

فيالاصطلاحيةمعانيهاوبين،الربيةاللغةفيومعانيهااليونانيةاللغةفيمعانيهابينلهاالقارئ

.الإسلامأمةمنوالمتكلمونالفلاسفةإليهاأضافهاالتيوالمعانياليونانيةالفلسفة

.22.ص،\ج،المعقوللصحيحانقولعحيحموافقة.نبميةابن(1)

.القاهرة-المصرلةالنهضةمبهبة،م.3،9661ط،الإم!لاميةالفلفةنريختمهيد.مصطفى،الرازقجد(2)

المصرلهة،النهفةمكتة:النامرة،م2،1969ط-الحعبدعبدالدينمحيي:مخقينالاسلابينمقالات.الأفعري(3)

.23ص
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مقالاتهمفيالألفاظبتلكيرلدونهالذيالمعنىمنالتأكدوجوبإلىتيميةابندعالذلك

وألغولةمعانيالألفاظتلكتشملفقد.عليهوالموافقةوتقييمهاعتمارهقبل،ونصوصهم

الرع.فيالصحيحةالمعانيتوافقولابل،العرليةاللغةفيمعانيهاتوافقلااصطلاحية

المتثابهة:المجملةالألفاظاستعصالسلبيات-ب

بالباطل:الحقتلبيص.\

للحقتلبيساإلاحقيقتهفيليس،تيميةابننظرفياقثابهةالمجملةالألفاظاستعمالإن

حقافيهيلبسأنبدلاالنموصبهيعارضالذيقولهعن"ثم:يقولإذ؟لهوتحريفابالباطل

تلكتأخذهاأصجتالتيالمعانيكثرةتععلإذ؟(1)"المجملةالألفاظمنيقولمابحسببباطل

الخلطمننوعإثارةعلىالألفاظ

بناءفيعليهيعتصدماالألفاظتلكمعانيمنلأن،والفاسدةالصحيحةالتصوراتبين

قدبذلكوهو،لهمخالفةفاسدةعقلياتعليهيبىماومنها،لل!ثرعموافقةعقليةنظرلات

تلبسوا)ولا:فيهمتعالىقالحينالحكمنجفسعليهموجلعزاللهحكمالذينبالهودشههم

"يقول:بقولهكثيرالآيةابنفسرفقد(42:،)البقرةتعلمونوانتمالحقوتكتموابالباطلالحق

وإظهارهمالحقوكتمانهمابهوتمولههبالباطلالحقتلبيسمنيتعمدونعمالليهودناهيأتعالى

معأ،المثئينعنفنهاهم!تعلمونوانتمالحقوقكتموابالباطلالحققلبسوا)ولاالباطل

بالعقائدعلمعلىكانواوالفلاسفةالمتكلمينوكأن.(3)*هبوالتصريحالحقبإظهاروأمرهم

بعضهاإخفاءحاولواامعينةلأغراضأوأنفسهمفيلحاجةولكهم،الصحيحةوالتصورات

استعماللذلكوسيتهموكانت،وأهوائيمرغباتهممعمنهايتناسبماوإظهارالناسعلى

الكلام"اوهذا:فقالومراوغةخدعةمنهمذلكتيميةابنوعذبل.المابهةالمجملةالألفاظ

يعارضونالتيالمجملةةهبا!ثتملاالألفاظيتضمنالذيهوالناسجهالبهيخدعونالذيالمئابه

وممطلحاتألفاظاستعمال،تيميةابنحسب،عليهمكانإذ؟(3)والسنةالكتابنصوصبها

.18.ص،\ج،الممقوللصىلحالمنقولصحبحموافقة.نببةابن(1)

.58ص،\ج،م9811،الكرلمالقرآندار:يروت71ط،كثيرابنقفيرمحصر.عليمحمد،الصابوني(2)

.171ص،\ج،المعقوللصريحانقولصحيحموافقة.تييةابن(3)
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حتى،الصحبحةانفليةالنموصفيمطردةبمعانيووردت،العربلنةفيمعانيهامتداولة

ووزنهاتقييصهاالمرءيستطيع،جلبةواضحة،عليهابنبتالتيوالظرلاتاتعوراتتكون

الشريعة.بميزان

والاخنلا!:النزاعكثرة.2

المجملةالألفاظاستعمالهمالىاتكلمبنبينحملالذيوالاخنلافالنزاعكثرةتبمبةابنيرد

أثبتها)ذا،لطا!بللوللحقالمحتملةالمبتدعةالمجملةالمحدثةبالألفاظالمناظرة*أنيوكدإذ؟المثابهة

اشتراكجهةفيالعقلاءاخنلافواكثر،مخطئأكلامهاكان،الآخرونفاهاالمتاظرينأحد

منفيأ"إن:كذلكويفول،(؟)اللهإلايعلمهلاماوالدينالعقلفادمنذلكوفي،الأسماء

ويتعاديانيتخاصمانالرجلينتجدخىمثهةومعان،مبندعةبحملةألفاظسببهالناسنزاع

بعرفأنعنفضلا،بتصورهلمتالهمامعنىعنمنهماكلسئلولوونفبهاألفاظإطلاقعلى

،الصوابمننوعنولهفييكونقدبلمخطئايكونخالفهمنأنيلزملمدبلهعرفولو،دليله

،(2)*ثالثفولفيالصواببكونوقد،وجهمنمصياوهذاوجهمنمصيباهذايكونوقد

اصطلاحيامعنىالآخراعمدبيما،معينللفظاصطلاحيأمفىاعتدقكلماتجدأنكزلك

والتزمه،اختارهالذيالمعنىعلىنظريتهأومعتقدهمنهماواحدكلويبني،اللفظلنفسآخر

علىأسساقدمنهماكلىان-قافضتبننكونانوقد-محتقانعقلياننظريتانبذلكلتبرز

نأمنبالرغموذلك،وصحتهامنهماكلنظريةأحقيةحولنزاعازلكبحدثوقدواحد.لفظ

الآخر.دوناللفظذلكلمعنىاعن!ادهماسببعلىثابتادليلاغالبايفدمانلاكلبهعا

بينالخلاتويكثر،المجملةالألفاظتأخذهاالتيالمعانيبكثرةالنظرياتتتفرعوهكذا

بصلوقد،اعتادانهمفيالخطأبوجهالصحةوجهوتجلطوانجاهانهمآراؤهمولابك،النظار

دينا،المجملةالأقوالمنابتدعوهما"يجعلونفهمومعاراتهوتبديعهالمخالفتكعبرإلىالأمربهم

الىبذلكيثبرتيميةابنولعل.(3)ابتدعوهفيماخالفهممنيكفرونبل،ويعادونعلبهيوالون

انفساموبسبب،الكلاميةوالفرقالمذاهبكئرةبسببونئتتتزقمنالإسلاميةالأمةعانتهما

.179ص(؟ج،المعقوللم!رلهحانفولسجحموافقة.نببةابن(1)

.؟41ص،21جاقيبةابننوىبحمح.تبيةابن(2)

.02هص،\ج،المفولحك!علانفولصعبحمواففة.ةب!بنابن(3)
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عنيف،ومذهبيفكريصراعفيبعضهامعدخلت،متعددةوتباراتاتجاهاتالىفرفةكل

زلكإلىعمدتكما،وآرانهاعقائدهافيخالفهامنكلقكفيرإلىيعضهاالأمروصلحتى

الخوارتخ!.فرقة

الأدلة:بتكافرالقولفيالصقوط03

فاكد.المتثابهةالمجملةللألفاظالمتكلمينواستعمال،الأدلةبتكافؤالقولبينتيميةابنربط

إما(استدلالهلفسادذلكفإنما،والحيرةالأدلةبتكافؤالقولإلىالكلامأهلمنسارمنكلأن

ذلك.(9)معانيهاتشتبهالتيالمجملةالألفاظذلكأسبابأعظمومن.دليلهلفساد!اماالتقميره

إلىيؤديمما،الآخرعلىأحدهماترجيحيصعبقعددةمعانييحتملالمشابهالمجملالنفظأن

يشملهاالتىالمعانيمنمعىعلىمنهماكلفياعتعدمختلفتيننظرلتينبينايرجيحاستحالة

الىحزمابنأشاروقد.والبطلانالمحةفيمتكافينمعاالنظرلتانبذلكقبدو،اللفظذلك

يمكنلاأنههذاومعنى،الأدلةبتكافوالقولإلىقوم+ذهب:بقولهالأدلةبتكافؤالقولخطورة

فيه،إشكاللابيأظاهرأالباطلمنالحقيلوححتىمقالةعلى.مقالةتغليبولامذهبنصر

الأعوريونسبنإسماعيلوكان...المقالاتسائرلدلائلمتكافئةفهيمقالةكلدلائلبل

نأمجيث(2)!.القولهذاإلىيذهبكانانهعلىصحيحةدلالةوفاظراتهأقوالهتدلاليهودي

إثباتعنعاجزالعقلولكأن،عقليدليلبكلوالتصديقالثقةعدمهوالقولهذامنتهى

معتاسبموقفوهو.ذلكوغير،الأنبياءونبوةاللهوجودكإثبات،الأساسيةالعقائدمجمل

واجتهادهماليهودسعيباعتبار-النصزلكإلىأشاركما-يونسبنإسماعيلثليهودي

وتصوراتهم.عقائدهمصحةفيالمسلمينلتشكيك

الألفاظفيواتشابهالإجمالعلىالأرلةبتكافؤالقولتأسيسإلىهاحزمابنيثرلملكن

الأدلةلتساويمذهبعلىمذهبترجيحعنالعقلبعجزربطهوإنما،قيميةابنذلكأثبتكما

بتكافزقالمنعلىالردفيفقالالجهلإلىبذلكقالمننسبةإلىبهأدىمما،والبيانالقوةفي

ذلك،فيمؤنقاخمومهاوكفت،بالجهلأنفسهاعلىشهدتفقداقحبرةالطائفة"أما:الأدلة

.02اص،\ج،المعفوللعسلحافقرلصحبحمواففة.تييةابن(1)

.012-191ص،هجهـ،1317،الفكررار:ممر،\ط،والنحلوالأهواهالمللفيالفصلحزم.ابن(2)
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العقليةبالأدلةالعلممنأولئكتمكنفلو.(9)*ملعمنعلمعلىحجةجهلمنجهلوليس

اقكلمون،يسوقهاالتيالأرلةكلفيالخطأوجهأوالصحةوجهلهملتبتن،صحتهاوشروط

ومذاهبهم.نظرلاتهمعلىللاستدلال

أثبتوقد،الكلاملعلمالسلفوجههاالتيالانتقاداتباهممرتبطاتيميةابنظلفقدوبهذا

منفيهمالمجردالكلاميذموالم،والأئمة"فاللف:قالحيننجفسهالارتباطهذا

اليالمعانيلانبل،زلكوغيرو"الجسم*العرض"والجوهر"كلفظالمولدةالاعطلاحات

عنه،النهييجبماوالأحكامالأدلةفيالمذمومالباطلمنفيها،العباراتبهذهعنهايبرون

عنيعبرأنالسلفيقبلفلم.(2)والإثباتالنفيفيمجملةمعانعلىالألفاظهذهلاشتمال

الالتباسمننوعأعليهاتضفيقدماالمعانيمنمخملوألفاظبممطلحاتالإسلاميةالعقائد

الشرعيةبالمصطلحاتالإسلاميةالعقائدعنالتعيروجوبعلىدائماأكدوابل،والإبهام

للعقيدةشرحهفيالعزأبيابنكذلكإليهأشارماوهو،محددةدلالاتتتضمنوالتيالمداولة

مابهاأرادوافإنوكذاكذاتحملالألفاظهذه:الكلاملعلمنقدهمعرضفيبقولهالطحاوية

و*الجسم*المركب"لفظمثلوهذا،رديخالفهمابهاأرادواوإن،قبلالرسولخبريوافق

والسنةالكتابفيتأتلمالألفاظهذهفإن،ذلكونحوو"الرض"و*الحيز"و"الجهة"الجوهرو

منسبقهمنعلىتيميةابناعتمادمدىيظهرمما،(3)*الاصطلاحأهليرلدهالذيبالمعنى

اليونانيةالفلسفيةالألفاظبعضعليهتدلمعنىكلاشعمالمنالاخرازتررواالذينالسلف

النقلية.النصوصومقتضياتتوافقمامنهاقبلوابل،الإسلاميةالمعتهقداتعنللتعبير

المعتزلة:عندالصفاتبنفيالتوحيد.0لفظفيوالإجمالالاشتباهعلاقة-5

نظرلاتهملتمريرالمتكلمونعليهااعتدالتيالألفاظلبعضضعددةنماذجتيميةابنيعطي

فاثبت،الإسلاميةالعقيدةفيلأهميته"اتوحيد"لفظعلىبالخصوصركزأنهإلا،العقلية

.42ص،هج،وانحلوالأهواءالمللفيالفعل.حزمابن(؟)

.45ص،\ج،الممقوللصرلحالمنقولصحيحموافقة.قييةابن(2)

.911-11.ص،م1984،الفكردار:بيروت،2ط،الطحا!لةالعقيدةشرح.الحنفيالزأبيابن(3)
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الصفاتنفيفينظرلتهمالمعتزلةبنىكيفبثنثم،يحتملهاالتيالمعانيفيوالاشراكالإجمال

بالباطلالحقيلبسونكيفليوضحمجتملهاالتيالمعانيمنواحدعلى-نظرهفيالفاسدة-

المثابهة.المجملةالألفاظعلىباعتمارهم

اللغة:نيالتوحيد-أ

ذإ؟(1)"دحاوبانهوالعلم،واحدالشيءبأنالحكم:اللغةفيالتوحيد"أنالجرجانييؤكد

بالثهوالإيمان،اتوحيدبينمنظورابنربطولذلكالتوحيد.بناءفيأساسيالوحدانيةوصفإن

الموحدتصورتثبتإيمانيةعقيدةفاصبح(2)هعمشريكلاوحدهبالئهالإيمانالتوحيد":فقال

.مخلوقأيللعالموتدبيرهملكهفييثاركهلاواحدإلالهلوجود

المتكلمين:عند+التوحيد+لفظفيوالاجمالالاضتبا.-ب

بقوله:المتكلمينعندالتوحيدلفظعليهايدلالتيالمعانيتنوعذلكبعدالجرجانييثبت

الافهامفييتصورماكلعنالالهيةالذاتتجرلد:الحقيقةأهلاصطلاحوفي-"التوحيد

والإقرار،بالرلوليةتعالىاللهصرفة؟أشياءثلاثة:والتوحيد.والأذهانالأوهامفي!تخيل

.(3)جملةعنهالأندادونفي،بالوحدانية

أساسية:معانثلاثة"التوحيد"للفظعندهمفهاك

لامجيث،(11:الثورىشيءكااكفله)ل!:تعالىقولهمننطلق:الأولالمعنى-

المخلوقاتوخصائصوأعراضبأوصافتمثبيمكنهولا،ماهيتهإدراكالإنسانيستطيع

تعالى.عليهينطبقلااللهعنالإنسانذهنيثتهتصورفكل،والاكوان

هوفالثه،(44:)الزمر،والأرضالسمواتملك)له:قعالىقولهمنمنطلق:الثانيالمعنى-

صفاتبكلاقصفهوإذ!!ارادتهبتدبيرهالكونفييشرشيءوكلوالرازقالخالق

.غيرهبهايتصفأنيستحبلالتيالكمال

."ص،تتعىلفاا.نيلجرجاا(1)

)وحد(.مادة،المربلانمظور.ابن(2)

."ص!اتسلفات.الجرجاني(3)
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لاركهلامجيث،(532:هو،)البقرةإلاإلهلا،الله:تعالىتولهمنمنطلق:اثالثالمعنى-

.وحدهكلهالأمريرجعواليه،ملكولاجنولاإنسملكه

:فقال،المكلمينعندالتوحيدلفظفيوالإجمالالاشزاكعلىنفسهتبصيةابنأكدوقد

اتوحيديجملواأنغايتهم،والنظرالكلامكتبفيالتوحيديقررونالذيناقكلمينعامة+فإن

فيوواحد.لهشبيهلاصفاتهفيوواحدالهقسيملاذاتهفيواحدهو:فيقولون:(أنواع)ثلاثة

معتطابقعسفاتهفيوواحد،الأولالمعنهىمعقاسقذاتهفيفواحد.(؟)لهلهثريكلاأفعاله

الثالث.المعشمعتطابقلهشرلكلاأفعالهفيواحدثم،اثانيالمعنى

المعتزلة:عندالصفاتبنفيالتوحيدعلاقة-ج

نفينظريةعليهفيبون،التوحيدللفظالأولالمعنىيستغلونالمعتزلةأنتيميةابنيرى

الذيالتوحيدمسمىفييدخلونلا"وهم:توجدهمعنالحديثصرضفييقولإذ؟الصفات

ولا،لهجزءولا،لهقسيملا:قالواإذافإنهم(صفاتهنفيذلكفيوأدخلوا،عليهاصطلحوا

وهو،شيءكخلهليساللهفإن-صجحمعنىبهيرادكانوان-اللفظفهذا،لهشبيه

لاالذيوالصمد،صمدأحدهوبل،يستحيلولا،يفسدولا،يتفرقأنعليهمجوزلاسبحانه

ومباينتهخلقهعلىعلوهنفيهذافييدرجونفإفهم،سؤددهكعلالذيالسيدوهو،لهجوف

يكونوأن،مقسمامركبايكونأنيقتضيذلكإئباتإنويقولون،صفاتهمنينفونهماونفي

تركيباالقرآنبهانزلالتيالعربلغةفييسمىلاهذاملأنيعلمونالعلموأهل.شبيهله

اللهيوصفأنيعون-ذلكإلىالإشارةتمتكما-المعتزلةأنزلك.(2)تمثيلاولاوانقساما

سلبيةصفاتللهوأئبتوا،الإلهيةالذاتفيوتجسيماتركيباذلكفييرونلأنهم،بذاتهاقائمةبصفات

حسب-يفرقوافلمشيء!.كمثله)ليى:تعالىقولهعلىالمؤسسللتوحيدمفهومهمعلىليؤكدوا

.أخرىجهةمنالصفاتونفي،جهةمن،الإلهيةالذاتعنوالتثهالتجسيمنفيبين-تيميةابن

أشارقدأنهخاصة،وباطلحقعلىالمعتزلةتوحيديشتملكيفإبرازتيميةابنبذلكويرلد

فوجه.بالباطلالحقتلبيسالمثابهةالمجملةالألفاظاشعمالسلبياتأهممنأنإلى،قبلمن

استدلماوهو،ملكهفيأحدلاركهأنونفياللهوحدانيةعلىتأيمدهمهوتوحيدهمفيالحق

نألوجبثانقديمقعالىاللهمعكانلوةقالحينالتمانعبدليلالمعتزليالجبارعبدالقاضيعليه

.98-97ص،3ج،التاوىمجموع.تجبةابن(1)

.176ص،\ج،الممفوللصرلحانقولعحيحموافقة.نجبةابن(2)
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التعاثليوجبفيهاوالاشتراك،)الذات(النفسصفاتمنصفةالقدملأن،لهمثلايكون

لذانه،قادرتعالىوالقديم،كذلككانو.اذا.(الذات)!فاتانفسصفاتساثرفيوالاشتراك

القادرحقمنلأن،بينهماالتمانعوقوعصحةفيجب،لذاتهقادرأأيضاالثانييكونأنوجب

إذامفدورهمجصلأنحقهومن،ضدلهكانإذاضدهجنسعلىقادرايكونأنالثيءعلى

.ذكرناهمايوجبوذلك،مغولاإليهداعبهحمل

يريدوالآخرجسمهتحرلكأحدهمايريدبان،بينهماالتمانعوتوعقدرفلو،هذافبتواذا

مجصللاأو،الفديناجتماعإلىيؤديوذلك،مرادهمابحصلأنإما:يخلولالكان-تسكية

أحدهمامراديحصلأو،لذاتهقادرابالدلالةيثبتالذيالواحدكونفييقدحوذلك،مرادهما

متناهيوالممنوعالمفوع.فهومرادهيحصللمومن،الإلهفهومرادهحصلفمن،الآخردون

يكونأنيجوزلاالعالموخالقجسما.الايكونلابالقدرةوالقادر،بقدرةقادرالمقدور

والفسادالخللمنسيرهوحفظالعالمقوازنالجبارعبدالقاضيقولعلىونجاء.(؟)جسما

صفاتبكلالموصوفوحدهوالقديماشاءماكيفإرادتهتنفدقادرواحدإلهبوجودمرهون

أحدهماوأرادقادرينقديمينللعالمإلهينوجودقدرفلو.لقدرتهحدولانهايةلاالذيالكمال

حالتانهناكإذ؟اتمانعوقوعللزم(ذلكضدفعلالآخرأرادبينما،الأشياءمنشيءفعل

أمرهما:لنفاذاثنتان

اليقدرتهمافيطعنوهو،الضديناقاعباعتبارمستحيلوهذا،معاأمرهماينفذأن-1

لها.نهايةولارارلاقكونأنيفترض

كذلكوهوالعجزإلىأمرهتخلفمنفينسب،الآخرويتخلفمنهماواحدأمريخفدأن-2

وقدرته.ألوهيةفيقدخ

أحد.ملكهفييثاركهلاللعالمواحدالهوجوبلزومبذلكفيتاكد

التجسيحنفيهمهو-السابقتيميةابننصحب-المعزلةتوحيدفيالحقووجه

الماديةبالمقاييسذاتهتقاسأنأو،صفاتهمنعفةفيأحديشاركهأنبنفي،اللهعنواتثيه

اللهعنوالتجسيمالثبيهينفيالعلافالهذيلأباأن(2)الخياطالحسينأبوأثبتفقط،الملموسة

.278ص،الخسةالاسولشرحالجبار.جدالفاضي(؟)

شةمخرتوفيايخاطةنرتةابهتب،ببغدادالفزلةشيئايخاطالحبنابوعثانبنمحصدبنالرحيمعبدهو(2)

المرلفين،ممجم،122ص،4ج،الاعلامانظر،الحكمةنقض،الاتصار،الاتدلالنمانببهمن،!003

.132ص،خه
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ولايحسمليىواحدأويثة،وجهكلمنخلقهشبهتعالىاللهعنينفيالهذيل*أبو:بقوله

عنالمخلوقيتصورهتصوركلإذ؟(؟)ءيشكمثلهليسوإف،حدولاصورةولاهنةبذي

عليه.يظبقلاتعالىاللهذات

بينهريطهمفهو-كذلكالسابقتيميةابننصحسب-المعتزلةتوحيدفيالباطلوجهوأما

فقد،بنفسهاقائمةبصفاتاللهيوصفأنينفيمنهوعندهمالموحدلأن،الصفاتنفيوبين

والقدم،قديمتعالىاللهبأنالقول:الاعتقادمنالمعتزلةمنطائفةيعمالذيأنالشهرستانيأكد

بذاتهحي،بذاتهقادر،بذاتهعالمهو:فقالواأصلاالقديمةالصفاتونفوالذاتهوصفأخص

ونسبةالإلهةالذاتفيالتركيبفيالسقوطمنمنهماحترازاوذلك،(2)"وحياةوقدرةبعلملا

عفاتها.كانتولوخى،يخرهاإلىالقدم

التوحيدمفهوممععندهيتوافقلالأنهوينكرهتيميةابنيرفضهالذيالوحيدمفهومفهذا

فيالتوحيدوهوالأولفأما...+:بقولهيبرزهالذيالسلفعندالتوحيدومفهوماللغةفي

نفيا:رسلهبهوعقهوبمانفصهبهوصفبمااللهيوصفأنالبابهذافيفالأصل"الصفات

الأمةسلفطرلقةأنعلموقد.نفسهعننفاهماعنهوينفي،لنفسهأثبتهمالثهفيثبت،وإثباتا

؟(3)*تعطلولامخرلفغيرومن،تمثيلولاتكييفيخرمنالصفاتمنأثتهماإثباتوأئمتها

عدممناحترازا،والحدثيةالقرآنيةالنصوصأثتتهاصفاتنفيالسلفعنديصحلاإذ

مننوعاتضفيبصفاتالإلهيةالذاتوصفعندهميصحلاكما،التعطيلفيالسقوط

.المخلوقاتلصفاتبمماثلقاتوحيأو،عيهاالتجيم

بمعناهالاسيخدعون،مجمللفظتيميةابنعندهو،المعتزلةيشعملهالذيالتوحيدفلفظ

منبالرغم،معقدهمويعتقدوا،ثقتهمليكشواالتوحيدأهلبأنهمويوهمونهم،الصجح

إنكاراتيهابنينكرهاالتيالصفاتنفيعقيدةتوحيدهمفييدخلونالحقيقةفيكونهم

بقوله:للتوحيدتوجيههمسوءانتقدتييةابنلشيخهمتابعةالقيمابنإنحتى،شديدا

الألقابهذهوجعلوا،وتشبيهاوتجسيماتركيبا:رسلهبهاللهبعثالذيالتوحيدوسموا..."

.\هص،الكاثوليكيةالمطبعة:لروت،م5791طبة،لاتعارا.الحبنابو،ايخاط(1)

.،4-)3ص،\ج،وانحلالملل.النهرشاني(2)

.3ص،3ج،القاوىمجموع.نجميةابن(3)
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عندالأخيرالتوحيدلمفهومرفضهعلىفهتاكيدأ.(1)"أهلهبهيقاقلونوسلاحاسهامالهم

المعتزلة.

خاتمة:

معناهامخديددوناقثابهةالمجملةالألفاظاستعمالرفضقدقيعيةابنأنالتاكيديمكن،)ذن

وبذلكصحيحا.فهماوفهمهاالسلبماتوجبهالنصوصتوجيهفيفهرغبة،المطلوبالمراد

وهويشعملهاكانالتيوالمصطلحاتالألفاظ،مدلولاتلتحديدبنفسهعمدلمازاكذلكندرك

الألفاظبتحديدالعنايةاشديعنيتيميةابنكان"كذلك:بقولههراسخليلالأستاذإليهأشارما

والزاعاتالجدالاتلبابسدأذلكفيلأن(2)"!سبلأواشتباهفيهايقعلاخىمدلولاتهاوتعيين

الفرقاء.بينوالاختلافاتفرقةإلىئزديالتيالسفسطائية

.؟.7ص،المرسلةالصواعقمحمر.عليبنمحمد،الموعلي(1)

.59ص،م9811(العليةالكنبرار:بيروت،\ط،ال!لفيتيميةابن.خبلمحصد،الراس(2)
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الخاتمة
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المحا!ة

مراحلمنمهمةمرحلةعنالكثففيإسهامأفيهاوجدنا،نوعيةبحوثاالكتابهذاتضمن

علاقتهاواستخلاص،واستيابهاالإصلاحمناهجلفهممقاربةهيإذ؟الإسلاميالفكرتطور

مدىوبيان،الملاحفةالعصورفيالأمةتواجهالتياتحدياتوبطبيعة،والمكانالزمانبظروف

.المعاعرةالإعلاحيةالجهودمسيرةعلىكلهذلكانعكاس

حتىزالتما،الإصلاحيةالجهودحركةفيمهمةحلقةتيميةابنالإسلامشيخمثلوقد

التساؤلاتمنالكثبرأثارت،أخرىواجتهاداتأفكارأمامبمادئهاعنتنافح(الحاضروقتنا

مدرستهوقدرة،تيميةابنعندوالسياسيوالعقديالفكريالإعلاحتجرلةنجاحمدىعن

معه.والتعاملالواقعمسايرةعلىوتعاليمه

الساحةعلىتأثيرمنتركهوما،إنجازاتمنحققهوماتيميةابنشخصيةأنشكمنوما

الاهتمامأنولاشما،والاعتاروالتأملالدراسةموضعتكونأنجديرة،الإسلاميةالفكرلة

خارجالجوانبهذهمنالعديدبقيبينما،إسهاماتهمنمحدودةجوانبعلىركزقدتيميةبابن

.الاتمامدائرة

الضوءتوجيهفيكبيردور(الكابهذاضغهاالتيللأبحاثيكونأننأملفإنناهناومن

لتجبجازةمحاولةمع،تيعيةابنشخصيةمنالكافيةالعنايةتنللمالتيالجوانبتلكعلى

ووجوه،والإبداعالتميزوجوهعلىوالتركيز،والإطراءالدفاععلىالاقتصاروتجاوز،التكرار

تبنيأنالكتابهذاأوراقحاولتكما.الإصلاحيةأهدافهمخقيقأعاقتاتيوالقصورالنقص

الالتزامحاولتمتأنيةقراءةخلالمن،الإصلاحيتيصيةابنمثروععنتكاملةصورة

واستجابته،تيميةابنعهدإبان،الأمةواقعفهمفيجديدةآفاقوفتح،والموضوعيةبالأمانة

ومستقبلآ.حاضرأالإسلاميالفكرمسيرةعلىذلكوانعكاساتاالواقعلذلك

علىوقدرتهاللماضيتيميةابناستيعابمدىللقراءلتبين،الكتابهذامحاوروجاءت

وطيعةنشأتهظروفعنحديثهنالكفكان(للمستقبلواستشرافه،الواقعمعالتعامل

الظروفوطبيعة،تيميةابنفيهعاشالذيالعصرخصائصعلىالتعرفأجلمن،عصره

تعاملالتيوالاجتماعيةوالياسيةالفكرلةوالشخصيات،عايشهاالتيوالأحداثوالوقائع

،عصرهفيسائدةكانتالتيوالعقائديةوالمذهبيةالفكرلةوالتوجهات،بهاتأثرأومعها

الإصلاحي.وبرنامجهالفكريتكولنهعلىكلهذلكوانعكاسات
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المؤثرةوالعواملوالعقليةالنفيةومقوماتها،تيميةابنشخصيةعلىالنرتمنبدلاوكان

ماسبيلفيكللدونوالإنتاجللعملتدفعهاكانتالتيالفسبةوالطاقة،البارزةوسماتها،فيها

منلهتعرضوما،والصرفيةالحياتيةومواقفهآرائهبعضتفسيريمكنخلالعاومن،إليهتمبو

محن.

فيمتكاملةنظرلةيصوغأن،لنفسهكونهاالتيالفكريةبمرجعيتهتيميةابناستطاعوقد

وتواشج،والسنةللكتابدتيقفهممنانطلاقأ،للواتعواضحاستبعابعلىمبنية،الصرفة

الكريم،القرآنفيالممئةالوحيصرفةبينأي؟الصاعدةوالمعرفةالنازلةالمعرفةبينقائم

عنأسفر،المعرفةلنظرلةالششكيلهذاولعل.واستاجوتعقلوتدبرتفكرعنالنامخةوالصرفة

الأصولومخدبد،إلبهوصولهوطرلقة،والقليةالعقليةالناحبةمناعتقدهالذيايقينطبيعة

وأالاتقاءونقاط،اليقينذلكإلىالوعولفيإيهاركنالتيوالآلياتوالعناصر،سندتهالتي

المفكرين.منغيرهمعكلهذلكفيالاخلات

القلبينالتويخقفيالمتواترةومحاولاتهاالنبولةوالشةالكرلمالقرآنمعتعاملهفيوهو

المشرةيشوعب،لللفيةمتميزمفهومعناللثامهذهأماطت،بثاءةمنهجيةاتبع،والعقل

فيه.عاشالذيالعمروحتى،الصالحوالسلفالنبوةعهدمنذ،للاسلامالعملية

عنبعيدة،أعمقدراسةإلىبحتاجتيميةابنفكرأن،كذلكالكتابهذاأوراقوأوضحت

التاريخيالشاقالاعتباربعينآخذين،تيميةابنلمقاصدأعمقوفهم،المسبقوالحكمالعاطفة

ابنفكريتضحولكيالحاضر.وقتناحتىوديمومقاواقعهامعاتساتهاومدى،لأفكارهوالممرفي

تيمية،ابنأفكاربعضحولالدراساتئستكملأنبدلا،الإعلاحمسيرةفيوتجلياتهتيمية

والنفيةالعقيةالترليةتحقيقفيتيميةابنإسهاماتمخليلخلالمن،منهاالرلويةلاسيما

والصوفيةالفقهبةللمدارسالسبيةالترلولةالآثاروبيان،الصالحللانسانوالاجتماعية

تيية.لابنالترلويالفكرفيالطفلموتعغيابوملاحظة،عصرهتسودكانتالنيوالفلسفية

الاصلاحجهودئنناولالني،المشتركةالعليمةالثاطاتهذهمثلتتكررأنناملالختاموفي

والتعارفوالمناقشةالعرضفائدةفيهاللشاركينحقققدالندوةننظيمكانواذا.وتجاربه

للفائدةوتعميمأفقذر،علميلجهدتوثيقأ،المداولاتهذهنشريكونأننأملفإتا،والتحاور

.للأجيالوخدمة

لمحررانا
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